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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar a eficiência de custos dos produtores do projeto de 

irrigação Baixo-Açu e identificar os determinantes dessa eficiência. Para alcançar esses 

objetivos estimou-se, numa primeira etapa, uma fronteira de custos pelo método não 

paramétrico de análise de envoltória de dados (Data Envelopment Analysis – DEA), e 

mensuraram-se os escores da eficiência dos produtores. Na segunda etapa, utilizou-se o 

modelo de regressão Tobit, estimando uma função ineficiência de custos e identificaram-se os 

fatores associados com o desperdício de recursos. Entre os resultados encontrados notou-se a 

existência de um elevado desperdício de recursos, que representaram mais de 54% do custo 

efetivo. Entre os fatores com maiores percentuais de desperdícios estão: a energia, os 

herbicidas, os defensivos e os adubos químicos. De forma geral, os produtores apresentaram 

baixo nível de eficiência e, apenas, dois, dos setenta e cinco pesquisados, atingiram a fronteira 

de minimização de custos. Esses resultados revelam, de certa forma, que os produtores na 

fruticultura irrigada no Projeto de irrigação Baixo-Açu não procuram minimizar custos de 

produção. Notou-se ainda, que a redução de desperdício de recursos, e assim da ineficiência 

de custos, está associada com a educação do agricultor, a sua experiência na agricultura, o seu 

acesso ao crédito e a assistência técnica.  
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ABSTRACT 

 

This work has as an objective analyze the efficiency of producers costs of the irrigation 

Project “Baixo-Açu”, and identify the determining factors of this efficiency. To achieve these 

targets it was estimated, in a first stage, a frontier of costs by the method, non parametric of 

Data Envelopment Analysis-DEA, and measured the stakes of efficiency producers. On the 

second stage, it was utilized the Tobit regression pattern, estimating an inefficiency function 

of costs, and were indentified the associated factors of resources waste. Among the results 

found it was noticed the existence of a high waste of resources, that represent more than 54% 

of effective cost. Among the factors with the highest wastes are: energy, herbicides, 

defensives and chemical fertilizers. In a general way, the producers presented low efficiency 

level and, only, two, of seventy-five researched, achieved the frontier of costs minimization. 

These results reveal, in a certain way, that the producers in irrigated fruit growing in the 

project “Baixo-Açu” don’t seek to minimize the production costs. It was still noticed, that the 

reduction of resources waste, and this way the inefficiency of costs, is associated with the 

agriculturalist education, his experience in agriculture, his access to the technical assistance 

and credit.  

 

 

Key words: Efficiency. Irrigation. Cost Frontier. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A agricultura irrigada vem sendo utilizada como alternativa para quebrar o ciclo da 

pobreza e da exclusão social principalmente onde se torna inviável a agricultura tradicional, 

como em regiões de baixa pluviosidade, em virtude da expansão crescente dessa prática, 

algumas projeções tem sido feitas sobre a irrigação e indicam que ela será responsável por 

40% da expansão da área agrícola até o ano de 2030 e por 60% do crescimento da produção 

de alimentos, segundo o IICA (2008).  

Alguns estudos, como o de BARRETO, FREITAS & OLIVEIRA (2009) e 

TELLES & VIEIRA (2001), destacam que o consumo de água na agricultura irrigada 

representou, nos últimos anos, 59 % do consumo nacional de água. Esse expressivo consumo 

da água na irrigação permite diversos benefícios para a agricultura brasileira, em especial para 

a agricultura nordestina. De acordo com BERNARDO (2009) e IICA (2008), a irrigação 

permite uma maior produção agrícola não dependente da sazonalidade; aumenta a 

produtividade das culturas (em média, a produtividade nas áreas irrigadas é 2,5 a 3 vezes 

maior do que nas áreas não irrigadas); eleva a rentabilidade da agricultura (em média, o valor 

bruto da produção nas áreas irrigadas é 5 vezes maior que a das áreas não irrigadas); aumenta 

a demanda de mão-de-obra; a geração de emprego; inibe o êxodo rural; permite dois ou mais 

cultivos por ano numa mesma área; possibilita a introdução de culturas com maior valor 

comercial (uva, manga, melão, por exemplo); melhora as condições econômicas das 

comunidades rurais,  através da geração de impostos, aumento da renda regional e a melhoria, 

portanto, da qualidade de vida da população. 

De grande importância foram os investimentos públicos na irrigação, que 

contribuíram para a formação de estoque estratégico de água (por meio de barramentos e 

açudagem) em regiões com sérios problemas de disponibilidade hídrica, em especial, o semi-

árido do Nordeste. Aponta-se também que a irrigação construída com recursos públicos 

permitiu que áreas irrigáveis, distantes das fontes provedoras de água, fossem incorporadas à 

agricultura irrigada por uma grande parcela de pequenos e médios produtores e por empresas 

agrícolas. A superação de tais distâncias representa custo muito elevado para a iniciativa 

privada, o que limita a expansão da área irrigada no semi-árido por parte desses.  

VALDES (2004), destacando as informações do Banco Mundial, mostrou que os 

recursos públicos investidos na irrigação de 1970 a 2000, com o valor aproximado de dois 

bilhões de dólares, impulsionaram os investimentos privados no setor da agricultura irrigada 
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que alcançaram valores semelhantes ao investimento público. Os municípios do Semi-Árido, 

com influência de projetos de irrigação, cresceram em média 82% nos últimos trinta anos 

enquanto os sem irrigação cresceram apenas 15% no mesmo período. Esses investimentos na 

irrigação promoveram a criação de empregos e renda nesses municípios e, também, 

contribuíram para a redução do êxodo rural  com os impactos diretos e indiretos sobre a 

mão-de-obra, insumos e serviços, resultando em efeitos multiplicadores para o crescimento 

local.  

Neste contexto de irrigação, o estado do Rio Grande do Norte tem se destacado 

como um grande produtor de frutas irrigadas no Brasil. Atualmente é considerado o maior 

produtor de melão, além de outras frutas como a banana e o mamão. Grande parte da 

produção destas frutas é produzida por agricultores familiares, pequenos e médios produtores, 

e pelas empresas agrícolas que se instalaram no pólo de irrigação Assú-Mossoró
1
 na região 

oeste do estado. O escoamento da produção da fruticultura tem como principal destino o 

mercado interno, entretanto, um segmento importante dessa produção é exportada para 

diversos países, em especial para a Europa e os Estado Unidos.  

Com o crescimento da fruticultura irrigada no Rio Grande do Norte e a maior 

inserção de agricultores nesse segmento, torna-se importante estudos que permitam uma 

avaliação do grau de eficiência dos produtores nos projetos de irrigação desse estado.  

As pesquisas que têm como tema a eficiência de produtores em projetos de 

irrigação têm o propósito de avaliar o desempenho desses produtores em relação à fronteira de 

produção (ou custo) e investigar os determinantes desta eficiência. Esses estudos têm sua 

importância tanto do ponto de vista teórico quanto empírico como insight para possíveis 

desenhos de políticas que visem um melhor desempenho dos projetos de irrigação.  

No caso particular da agricultura irrigada, os trabalhos de MARIANO & 

SAMPAIO (2002), MARIANO (2003a, 2003b), SAMPAIO & SAMPAIO (2004) mostram a 

eficiência dos produtores na fruticultura irrigada do Vale do São Francisco. Apesar da 

existência de alguns trabalhos acadêmicos sobre o Projeto Baixo Açu  GOMES DA SILVA 

(1992), MARIANO (2003), PINHEIRO (2003), MARIANO & PINHEIRO (2009) , nenhum 

deles procurou avaliar a ineficiência de custo dos produtores deste projeto de irrigação. 

Uma das formas de se avaliar o desempenho dos agricultores na fruticultura 

irrigada é medir sua eficiência e investigar os fatores que possam ajudá-los a melhorá-la. Este 

trabalho tem como objetivo mensurar a eficiência custo dos produtores no Projeto de Irrigação 

                                                 
1
 O município de Assu é escrito com “ss” mas o nome do Projeto é escrito com “ç”. 
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Baixo-Açu e analisar os fatores socioeconômicos que podem elevar essa eficiência. Para 

mensurar a eficiência, é estimada a fronteira DEA-custo e para investigar os fatores 

determinantes da ineficiência dos produtores será utilizado o modelo de regressão Tobit.  

O trabalho está organizado da seguinte forma: no primeiro capítulo procura-se 

mostrar a evolução histórica do projeto e suas principais características. No capítulo seguinte 

abordam-se os fundamentos da teoria de minimização de custo, a interpretação de Farrell 

(1957) das medidas de eficiência técnica, alocativa e de custo; os modelos de fronteira que 

surgiram após o trabalho de Farrell, seguido de um breve ensaio dos trabalhos que aplicaram a 

metodologia DEA para avaliar a eficiência na agricultura irrigada. O terceiro capítulo trata da 

metodologia, onde se descreve o modelo DEA de custo e as informações utilizadas para se 

avaliar a eficiência dos produtores. No capítulo seguinte analisam-se os resultados da fronteira 

de custo do modelo DEA e da função ineficiência de custo; e, por fim, apresentam-se as 

considerações finais. 
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CAPÍTULO 1 

O PROJETO DE IRRIGAÇÃO DO BAIXO-AÇU 

 

 

1.1  O Projeto de Irrigação do Baixo-Açu: uma visão histórica  

 

 

A criação do Projeto de Irrigação Baixo-Açu remonta ao final de 1930. Desde 

então, o vale do Açu
2
 tornou-se objeto de estudos de campo realizados pela IFOCS (Inspetoria 

Federal de Obras Contra as Secas), que foram concluídos em 1952 e indicaram uma área 

irrigável de 12.000 hectares (FERNANDES, 1992). É no contexto dos grandes projetos 

públicos de irrigação que o Projeto Baixo-Açu teve a sua gestação, com idéias de uma 

agricultura de mercado sob bases empresariais. Segundo GOMES DA SILVA (1992), 

definiu-se como área de influência do projeto a superfície abrangida pelos municípios de São 

Rafael, Jucurutu, Açu e Ipanguaçu.  

A Política Federal de agricultura irrigada para o Rio Grande do Norte resultou na 

implantação, pelo DNOCS, de alguns perímetros irrigados destacando o Projeto Baixo-Açu, 

com maior expressão, viabilizado pela construção da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves 

inaugurada em 20/05/1983.   

O Projeto está localizado nos municípios de Afonso Bezerra e Alto do Rodrigues 

abrangendo uma área total irrigável de 5.435,96 hectares, dividido em três etapas: o Projeto 

Piloto, com área irrigável de 1.000 hectares; a 1ª Etapa, com área de 1.629,10 hectares; e a 2ª 

Etapa, com 2.806,86 hectares. 

Segundo NUNES, ORTEGA & GODEIRO (2007), no período de 1995 a 1997 o 

Projeto Baixo-Açu passou por uma crise, onde quase foi abandonado, a partir de 1998 o 

projeto foi reativado e foi concluída a construção da segunda etapa. Em novembro de 2003 a 

Lei nº 8.427 modificou o nome do Projeto de Irrigação Baixo-Açu para “Projeto Público de 

Irrigação Osvaldo Amorim”, mas neste trabalho será utilizado o nome original. 

 

 

                                                 
2
 Para maiores detalhes sobre o desenvolvimento e as transformações ocorridas no Vale do Açu, ver NUNES, 

ORTEGA & GODEIRO (2007), ARANHA (1995) e GRAZIANO SILVA (1989), que tratam da evolução 

ocorrida no sistema agrícola no Vale do Açu e no semi-árido desde 1950. 
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1.2 Principais características do projeto  

 

O Projeto Baixo-Açu está dividido em: projeto piloto, primeira etapa e segunda 

etapa, esta última é composta exclusivamente por lotes empresariais. 

O QUADRO 1, mostra a distribuição dos 186 lotes da área piloto e da primeira 

etapa, entre agricultores familiares, empresários agrícolas, engenheiros agrônomos e técnicos 

agrícolas.  

  QUADRO 1 - Distribuição dos Setores por tipo de concessionário 

 

 

 

 

Setor 
 

Tipo de concessionário 

 

Número 

de lotes 

 

Área (ha) 

 

Área Setor (ha) 

 

 

P 

I 

L

O

T

O 

Setor I  

Familiares 

29 8.16 236.6 

Setor II 27 8.16 220.3 

Setor III 19 8.16 155.0 

LE*-1 1 100.80 100.8 

LE-2 1 124.4 124.4 

LE-3 1 103.94 103.9 

LE-4 1 126.40 126.4 

 

 

P

R 

I

M

E 

I 

R

A 

 

 

 

E

T

A

P

A 

LE-5 1 106.08  

304.8 LE-6 1 99.92 

LE-7 1 98.8 

Setor IV Familiar 2 8.16 114.2 

Agrônomo 6 16.32 

Setor V Familar 24 8.16 228.5 

Agrônomo 2 16.32 

Setor VII Familiar 14 8.16 146.9 

T. Agrícola 2 16.32 

PESQUISA 1 49.40 49.4 

LE-9 1 101.00 101.0 

 

Setor X 

Familiar 24 8.16  

304.6 T. Agricola 2 16.32 

LE-8 1 76.11 

 

Setor XI 

Familiar 22 8.16  

312.2 T. Agricola 2 16.32 

LE-10 1 100.00 

TOTAL 
186 - 2629.1 

Fonte: Relatório de pesquisa “Análise da eficiência do uso da água e sua sustentabilidade na irrigação do 

Projeto Baixo-Açu” (2003 apud DIBA: Relatório Final - novembro de 2001 a abril de 2002).  

(*) LE = Lotes Empresariais 
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A área correspondente aos lotes de agricultores familiares é de 8,16 hectares, os 

engenheiros agrônomos e os técnicos agrícolas têm lotes de 16 e 32 hectares, respectivamente, 

e os lotes empresariais possuem a maior área, em geral, 100 hectares. 

Os principais métodos de irrigação utilizados no Baixo-Açu são: o pivô central e 

irrigação localizada: gotejamento, micro e macroaspersão. No GRÁFICO 1, pode-se observar 

a distribuição das áreas irrigadas por tipo de concessionário. Somando a primeira etapa e o 

projeto piloto observa-se que 50% da área distribuída são de agricultores dos lotes familiares 

e 39% de lotes empresariais. 

 

GRÁFICO 1- Distribuição das áreas irrigadas da primeira etapa e do projeto piloto 

por tipo de concessionário. 

Fonte: Relatório de pesquisa “Análise da eficiência do uso da água e sua sustentabilidade na irrigação do 

Projeto Baixo-Açu” (2003 apud  DIBA: Relatório Final - novembro de 2001 a abril de 2002). 

 

 

De acordo com o QUADRO 2, as culturas que apresentaram a maior área em 

produção no ano de 2002 foram, respectivamente: banana (390,4 ha), mamão (44,1 ha), 

manga (34,5 ha) e melancia (34,0 ha). O volume de produção por cultura foi o seguinte: 

manga (224,0 t/mês), mamão (275,6 t/mês), melancia (515 t/mês) e banana (534,4 t/mês). Os 

lotes que produzem banana representavam 51 % do total de lotes familiares da Primeira Etapa 

e do Projeto Piloto, observado no GRÁFICO 2, correspondendo a 80 lotes.  
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51%

2%

2%

4%
6%

7%

9%

5%

14%

B anana M ilho G o iaba M e lanc ia F e ijão

M am ão C oco M anga O ut. cult

QUADRO 2 - Culturas do Projeto Piloto e Primeira Etapa - 2002 

  Maior área em produção 

(hectares)  

Maior produção (t/mês)  

1º Banana (390,4) Banana (534,4) 

2º Mamão (44,1) Melancia (515) 

3º Manga (34,5) Mamão (275,6) 

4º Melancia (34,0) Manga (224,0) 

Fonte: Relatório de pesquisa “Análise da eficiência do uso da água e sua sustentabilidade na 

irrigação do Projeto Baixo-Açu” (2003 apud  DIBA: Relatório Final - novembro de 2001 a abril 

de 2002). 

 

 

O GRÁFICO 2  mostra a distribuição da área do projeto por culturas produzidas 

apenas nos lotes familiares em 2002. Nota-se que a banana foi considerada a principal cultura, 

seguida do coco e mamão. 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

            

 

            

GRÁFICO 2 - Distribuição da área cultivada nos lotes familiares por 

cultura - 2002 

Fonte: DIBA – Relatório Final (novembro de 2001 a abril de 2002). 

 

 

Em agosto de 2006, segundo a SAPE (Secretaria de Estado da Agricultura, da 

Pecuária e da Pesca), a área de cultivo da banana era de 1.200 hectares, atingindo a produção 

mensal de 1.500 toneladas, abastecendo Natal, Mossoró e outros municípios do Estado. Já no 

ano de 2007, segundo NUNES, ORTEGA & GODEIRO (2007), as principais culturas, em 
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área plantada, eram: banana (780 ha), mamão (354 ha), côco (42 ha) e manga (48 ha). Em 

dezembro de 2008 as culturas com maior área de produção foram: Banana, capim tifiton, 

feijão e manga. Essa grande oscilação produtiva das culturas, principalmente da banana, 

ocorreu em virtude das fortes chuvas que acometem a região de tempos em tempos fazendo 

com que os produtores percam sua produção de forma parcial ou integral, como ocorrido nos 

anos de 2004 e 2008. 

A maior dificuldade do projeto é a falta de organização na comercialização da 

produção, principalmente da banana. Toda a produção era comercializada no próprio lote com 

o quilo da banana sendo vendido por R$ 0,55, mas, segundo os produtores, se houvesse 

melhor planejamento na colheita, transporte, comercialização e apresentação do produto, a 

parcela de mercado poderia ser ampliada. Em dezembro de 2008, segundo a Secretaria da 

Agricultura na Gerência Compartilhada do Projeto Público de Irrigação Osvaldo Amorim, a 

produção exclusiva de banana ocupava um total de 109 lotes com uma área de 708,11 

hectares. 

Segundo FRANÇA SILVA (2009a): 

A cultura predominante no Baixo-Açu é o plantio de banana de variedades Pacovã, 

Prata e Nanicão, de forma exclusiva, ou seja, monocultura. A banana é a cultura 

desenvolvida em quase 90% dos lotes familiares, cerca de 1.108,94 ha. (pág. 82) 

 

Foi observado ainda por este autor a produção de outras culturas diferenciadas: 

Além da produção de frutas, encontra-se também sendo desenvolvida no perímetro 

irrigado a produção de girassol, feijão, milho, cana-de-açúcar, algodão, feno, capim 

e grama, e a produção de sementes. Tais culturais estão presentes quase em sua 

totalidade nos lotes empresariais. A exceção parece ser apenas da cana-de-açúcar, 

que foi encontrada durante a pesquisa de campo sendo também cultivada em lotes 

do tipo familiar. (FRANÇA SILVA, 2009a, pág. 87). 

 

Com relação à mão-de-obra, em 2006, o DIBA (Distrito de Irrigação Baixo-Açu) 

empregava cerca de 3.000 pessoas
3
, através dos 180 irrigantes. Os trabalhadores em média 

são da própria região e de outros estados do Nordeste, principalmente, da Paraíba, do Ceará e 

de Pernambuco. A contratação e o acompanhamento do trabalho são feitos de duas maneiras: 

nos momentos de pico, contratam-se trabalhadores diaristas e nos períodos de atividades 

produtivas normais, os trabalhadores permanentes e até mesmo parentes do proprietário 

                                                 
3
 Para maiores informações sobre mão-de-obra e comercialização no projeto ver LIMA & MIRANDA (2001). 
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permanecem no lote. Geralmente, são contratados 4 trabalhadores permanentes nos lotes 

familiares, enquanto os temporários são contratados apenas para colheita, preparo do solo e 

para novo plantio. Esse processo implica numa alta rotatividade de trabalhadores na região, 

que, em sua grande maioria, apresentam baixa qualificação e pouca experiência na agricultura 

irrigada. 

Segundo FRANÇA SILVA (2009a), o perímetro contrata, em média, 861 pessoas 

por ano, entre fixos e rotativos e os lotes familiares são os que mais empregam. 

(...) perfazendo uma média entre mão-de-obra fixa e rotativa de 04 (quatro) 

funcionários/empregados por lote. Como são 151 lotes familiares, a expectativa é 

que sejam empregados em média 604 pessoas/ano. Adicionando-se os lotes 

empresariais, que contemplam 29 lotes (...), chegam a ser empregados em média 

mais de 800 trabalhadores rurais durante todo o ano. (FRANÇA SILVA, 2009a, 

pág. 3). 

 

Com relação à experiência e nível educacional foi relatado que: 

Mais da metade dos produtores, 65,5%, nunca havia trabalhado com os sistemas de 

irrigação. A aprendizagem destes para o trabalho no perímetro irrigado ocorre por 

meio de outros trabalhadores mais experimentados com as técnicas de irrigação, os 

quais aparecem dentro desse universo como os que “ensinam o trabalho”. (...) 

Quase 90% destes trabalhadores não concluíram nem o primeiro grau. A despeito 

disso, ficam sujeitos a rápidos treinamentos dados pelos mais experientes para a sua 

inclusão no trabalho na agricultura irrigada. (FRANÇA SILVA, 2009a, Pág. 145). 

 

Com relação à remuneração atual no Projeto, FRANÇA SILVA (2009b) detalha: 

“As diárias no perímetro irrigado variam conforme diferentes situações: cultura 

trabalhada, serviço prestado, situação de gênero, entre outras. O valor da mão-de-

obra dos trabalhadores na produção da banana é, entre as culturas encontradas no 

Baixo-Açu, a que possui o menor valor, variando de R$ 15,00 a R$ 17,00 reais, 

sendo este fato ligado à questão da especialização, pois o corte da banana exige 

apenas que o trabalhador  tenha   destreza   com  o   facão   e   força   física   para   

o   carregamento   de   seus   cachos, diferentemente de outras culturas, como a 

manga e a atemóia, as quais necessitam de um trabalhador mais “jeitoso”, 

“delicado” com as frutas a serem colhidas, sendo, portanto, o valor da sua força de 

trabalho mais elevada, variando entre R$ 20,00 a R$ 25,00 reais. (pág. 6). 

 

A primeira etapa do Projeto encontra-se em operação, sendo 63,90% da área 

pertencentes ao DNOCS e 36,10%, pertencentes ao Governo do Rio Grande do Norte. A 

segunda etapa do projeto possui uma área total atual de 2.920,80 ha, que já foi integralmente 
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desapropriada e paga pelo Governo do Estado. No entanto, apesar de concluída a implantação 

das obras e a instalação dos equipamentos, até o momento ainda não entrou em operação.  

Com relação aos solos, existe o problema da salinização que ocorre também pela 

falta de drenagem eficiente no Projeto. Poucas são as informações que estes trabalhadores 

recebem, muitos só estudaram até o primeiro grau, o que dificulta até mesmo a viabilidade em 

oferecer cursos de qualificação com um amplo plano de capacitação.  

Em dezembro de 2008 a área salinizada correspondia a 46 hectares na 1ª etapa. A 

assistência técnica vem sendo realizada pela EMATER e EMPARN, que estão encarregadas 

em orientar todos os lotes familiares. Apenas 12 % dos lotes apresentaram incidência de 

pragas, no ano de 2002. Este baixo percentual ainda poderia ser reduzido com uma assistência 

técnica adequada de prevenção que também poderia reduzir a área salinizada. NUNES, 

ORTEGA & GODEIRO (2007) abordam o assunto como “assistência técnica deficiente”, 

obrigando os produtores, que podem, a buscar assistência técnica privada. E as deficiências na 

oferta de crédito sinalizam o desinteresse de caráter cooperativo entre as instituições e os 

irrigantes. CALEGAR (1988) já havia citado que a inadequada assistência técnica e o crédito 

rural insuficiente comprometem a eficiência dos investimentos na agricultura irrigada do 

nordeste, este problema relatado a mais de 2 décadas ainda persiste na região. 

Os gastos com água são elevados pela falta de informações referentes às 

necessidades de água de cada cultura, pela falta de um plano de irrigação, mas também, por 

haver bombas quebradas, onde a operação de manutenção das instalações do projeto deve ser 

realizada com freqüência. Esta situação leva freqüentemente ao desperdício de água
4
 que se 

reflete na conta de energia, já que o consumo de água é medido pelo consumo de energia das 

bombas, comprometendo o rendimento econômico das culturas.  

O consumo de água é mensurado e cobrado pela utilização da energia da 

COSERN. A composição da conta de energia elétrica no Projeto Baixo-Açu é dada por um 

valor fixo e um valor variável. A forma mais correta de calcular o rateio do valor variável 

seria com base no volume de água consumido em cada setor ou lote, porém a existência de 

hidrômetros danificados impede a totalização do volume consumido nos Setores (incluindo-se 

também a taxa de 10% Paga ao DIBA - Distrito de Irrigação Baixo-Açu). Os valores do 

consumo da água variam com a área irrigada, o tipo das culturas e do período de tempo.  Em 

2002, esses valores estavam entre R$ 150,00 e R$ 800,00/ mês, apenas para os lotes 

familiares. Em abril de 2005, segundo a SAPE, um dos principais problemas relatados pelos 

                                                 
4
 Para maiores informações sobre utilização de água na irrigação brasileira ver CHRISTOFIDIS (2009), 

BERNARDO (2008) e TESTEZLAF, MATSURA & CARDOSO (2002). 
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produtores diz respeito à energia elétrica, onde uma dívida de aproximadamente R$ 2 milhões 

se acumulava. Em novembro de 2006, o Governo do Estado assumiu essa dívida junto à 

Cosern (Companhia de Serviços de Energia do Rio Grande do Norte). Com a quitação do 

débito, os 180 irrigantes da região voltaram a produzir. 

No Distrito de Irrigação Baixo-Açu foi criada uma cooperativa, a COFIBA 

(Cooperativa de Frutas dos Irrigantes do Baixo-Açu) que nunca atuou. Em 2002, 87% da 

produção dos lotes familiares era comercializada por intermediários. Somente 13% dos 

concessionários dos lotes familiares comercializavam diretamente sua produção. Os principais 

destinos das frutas comercializadas eram a região do Vale do Açu, Mossoró, Seridó, os 

estados do Ceará e Pernambuco, além das feiras livres, supermercados e centrais de 

comercialização e abastecimento.  

Informações sobre a comercialização foram obtidas no próprio Distrito, onde a 

maior parte da venda e do transporte das frutas é efetuada por intermediários que compram os 

produtos a preços bastante baixos, tendo uma margem muito elevada. Além da falta de 

transporte adequado e da ausência de atuação da cooperativa, existem outros fatores que 

dificultam o escoamento da produção. As frutas, em geral, são altamente vulneráveis a danos 

produzidos por impacto e compressão, sua embalagem deve ser dimensionada de forma a 

absorver as pressões durante o transporte, o manuseio e a estocagem, apenas poucos 

produtores realizam beneficiamento antes da comercialização, como por exemplo: a lavagem 

da fruta, que é realizada em tanques no próprio lote e embalada em contendores plásticos 

(banana) e, também, enrolada em papel jornal (mamão).  

Para melhorar a produção é necessário investimento nos lotes. Como os subsídios 

inexistem, a maior dificuldade em se obter crédito em fontes de financiamento estava centrada 

na dificuldade dos agricultores da região em obterem o título de posse da terra.  Em 2002, 

estava sendo realizado junto ao INCRA, o cadastramento de todos os lotes (familiares, 

técnicos e engenheiros agrônomos e empresariais) para que eles recebessem estes títulos. Em 

abril de 2005 foram entregues 21 títulos de propriedade de terras pelo Ministério da 

Integração Nacional. Parte dos lotes regularizados foi doada pelo Governo do Estado ao 

DNOCS. Mas, em dezembro de 2008, segundo a Secretaria da Agricultura na Gerência 

Compartilhada do Projeto Público de Irrigação Osvaldo Amorim, apenas 4 produtores 

possuíam o título da terra (5,41%). 

Nos anos de 2003 e 2004, segundo a Secretaria de Estado da agricultura, Pecuária 

e Pesca (SAPE), em divulgação no site, o Estado do RN investiu em torno de R$ 650 mil para 

garantir o funcionamento do projeto. Em novembro de 2009, para a SAPE, existiam algumas 



  21 

 

1.  

2.  

prioridades junto ao Projeto Baixo-Açu: reestruturação do projeto com vistas a sua 

emancipação, articulações junto a Procuradoria Geral do Estado – PGE visando a titulação 

dos lotes ocupados, gestões junto à área financeira do Estado com vistas à liberação de 

recursos, estudos visando à construção de um dique transversal ao leito do rio Assú, entrega 

de títulos de propriedade a concessionários.   
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DA EFICIÊNCIA CUSTO: abordagem 

microeconômica, modelos de fronteiras DEA e evidências empíricas 

 

 

A medida da eficiência custo que será utilizada neste estudo está fundamentada no 

trabalho de FARRELL (1957), que elaborou também as medidas de eficiência técnica e 

econômica. Neste capítulo procura-se apresentar, inicialmente, os principais fundamentos da 

teoria de minimização de custo que fundamentam o trabalho de Farrell; em seguida, 

apresenta-se a interpretação de Farrell das medidas de eficiência técnica, alocativa e de custo; 

Na seção posterior, realiza-se uma síntese de alguns dos modelos não paramétricos de 

fronteiras, que surgiram após o trabalho de Farrell; e por último, relatam-se alguns estudos 

empíricos que utilizaram a análise da eficiência na agricultura irrigada.  

 

 

2.1  A teoria de minimização de custo microeconômica 

 

  

De acordo com VARIAN (1992, 2006), uma firma, que atua no mercado 

competitivo, minimizará seus custos quando encontrar a combinação de insumos mais 

econômica para produzir um determinado nível de produto. Na representação desse objetivo, 

admite-se que a empresa consiga produzir este nível de produto y, usando dois insumos (x1 e 

x2) aos preços de w1 e w2.  Pode-se, então, descrever este problema da seguinte forma: 

 

 

 

A solução deste problema dependerá das quantidades dos insumos e do nível de 

produto e é equivalente a encontrar o custo mínimo para um determinado nível de produto. 

Segundo VARIAN (1992), a função de custo pode ser representada como valor da demanda 

dos fatores, isto é,              

                       C (w, y)  w. x(w, y),                                                             (2)   

em  que w e  x são os vetores dos preços e das quantidades dos insumos, respectivamente, e y 

a quantidade de produto.    

                                         Mínimizar  w1x1+ w2x2                                                                                         

de modo que (x1, x2) = y                                                 (1) 
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Representa-se a tecnologia de produção por um mapa de isoquantas, que 

compreendem todas as combinações de insumos, x1 e x2, que podem produzir um determinado 

nível de produto: 

 y
o 

= f(x1, x2)                                                        (3) 

 

 Pode-se, ainda, representar as combinações de insumos que fornecem o mesmo 

nível de custo por uma isocusto, ou linha de igual custo: 

 w1x1+ w2x2   = C                                                      (4) 

 

O ponto de minimização de custo será dado pela condição de tangência entre a 

isoquanta e a linha de isocusto, ou seja, onde a inclinação da isocusto, representada pela razão 

entre os preços dos insumos (w1/x2), seja igual a inclinação da isoquanta, dada pela taxa 

marginal de substituição técnica. Esta última, por sua vez, é igual à razão entre as 

produtividades marginais dos insumos, isto é, à taxa pela qual os fatores de produção podem 

ser substituídos, de forma que o produto não se altere. 

A condição de minimização de custos é representada pela igualdade entre as 

razões dos preços dos insumos e seus respectivos produtos marginais. Isto é: 

2

1

2

1

xPMg

xPMg

w

w
                                                      (5) 

 

A FIGURA 1 mostra a condição de minimização de custos que ocorre no ponto E, 

onde a isoquanta A tangencia a linha de isocusto pp’. Neste ponto, encontram-se as 

quantidades dos insumos que minimizam o custo C, para um determinado nível de produto y
o
. 

As escolhas ótimas dos insumos são denominadas funções demandas de fatores, as quais 

dependem dos seus preços e do nível de produto, ou seja: 

                                          x*  = (w, y)                                                           (6) 
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FIGURA 1 - Representação gráfica do processo de minimização de custo 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

 

2.2 A interpretação de Farrell da eficiência técnica, alocativa e de custo 

 

 

Os estudos sobre eficiência sugiram após o trabalho seminal de Farrell (1957). Na 

sua interpretação, a fronteira de produção poderia ser representada por uma isoquanta 

eficiente, formada por segmentos lineares das combinações de insumos utilizadas pelas 

empresas eficientes. A FIGURA 2 apresenta a ilustração das medidas de eficiência de Farrell. 

Considera-se que há cinco empresas, representadas pelas letras A, B, C, D, e E. A isoquanta 

eficiente é formada ligando-se as combinações de insumos, que geram o mesmo nível de 

produto, das empresas A, B, C e D.  

Admite-se que a empresa E é ineficiente, uma vez que a mesma não compõe a 

isoquanta eficiente. Sua medida de eficiência técnica (ET) é representada pela razão entre as 

distâncias radiais Of/OE.  Esta medida será menor do que um, indicando que é possível 

construir uma empresa de referência (virtual) por uma combinação linear das empresas 

eficientes. Esta firma virtual, a empresa F, empregaria a mesma proporção de insumos que a 

firma E e produziria a mesma quantidade de produto usando apenas uma fração dos insumos 

da mesma. 

Além da medida de eficiência técnica, Farrell propôs a medida de eficiência 

alocativa e de custo, que também podem ser ilustradas para a empresa E. A eficiência 

Ponto de minimização de custo 

x2 

x1 

C = w1x1 + w2x2 

f(x1, x2)= y
o    E 

A 

p 

p’ 

x*2 

x*1 
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alocativa (EA) é obtida dividindo-se as distâncias radiais Og/Of. A distância gf representa a 

redução no custo de produção que ocorreria se a produção ocorresse no ponto C 

alocativamente (e tecnicamente) eficiente, ao invés do ponto f, em que a empresa seria 

tecnicamente eficiente, porém, alocativamente ineficiente. 

A avaliação da eficiência de custo (EC) ou eficiência econômica está 

fundamentada na distância radial entre a posição atual da empresa E, e um ponto sobre a 

isocusto (W1X1 + W2X2 = K), representada pela linha pontilhada P P’, cuja inclinação é a 

razão negativa dos preços dos insumos (- (W1/W2)). No pondo C, a isocusto tangencia a 

isoquanta eficiente, identificando a combinação de insumos correspondentes ao custo mínimo 

de produção. 

A medida de eficiência de custo é obtida pela razão entre o custo mínimo 

(associado com o ponto C sobre a isocusto eficiente) e o custo corrente da empresa E.  O 

ponto g tem o mesmo custo de C, pois está sobre a mesma linha de isocusto. Graficamente, a 

medida de eficiência de custo será representada pela razão entre as distâncias radiais Og/OE. 

A eficiência de custo também pode ser calculada pela multiplicação entre a eficiência técnica 

e a eficiência alocativa. Isto é: EC = ET  EA. 

 

FIGURA 2 - Isoquanta eficiente e medidas de eficiência técnica, alocativa e de custo. 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

 

Para estimar os índices de eficiência técnica, alocativa e de custo de Farrell, duas 

abordagens foram desenvolvidas pela literatura. A primeira está fundamentada em métodos 

econométricos com a estimação das fronteiras de produção ou de custo. Nessas funções há 
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necessidade de se estabelecer, previamente, a forma funcional da fronteira. Este método é 

denominado paramétrico, uma vez que a função fronteira estimada possui uma forma 

funcional particular, tal como a Cobb-Douglas ou a Translog. Para estimação das fronteiras e 

mensuração dos escores de eficiência, além da forma funcional há também a necessidade de 

se estabelecer propriedades estatísticas sobre a distribuição dos resíduos. Dentro desta 

abordagem destacam-se as fronteiras determinísticas e as estocásticas. A primeira pressupõe 

que os resíduos seguem uma distribuição unilateral (ui  0) e que representam a ineficiência 

do produtor em não atingir a fronteira. 

 

 

2.3 Eficiência e fronteiras não-paramétricas 

 

 

Vinte anos depois do trabalho de FARRELL (1957), CHARNES, COOPER e 

RHODES (1978), generalizaram sua idéia, e aplicaram a programação matemática para 

mensurar a eficiência técnica de empresas com múltiplos produtos e múltiplos insumos, 

surgindo a “Análise de Envoltória de Dados”, rotulada como DEA.  

Em contraste com a abordagem paramétrica  cujo objetivo é maximizar uma 

função fronteira de produção (ou minimizar uma fronteira de custo) sob pressupostos de 

formas funcionais e das propriedades estatísticas dos resíduos dos modelos de regressão , a 

não paramétrica, DEA, constrói a fronteira a partir das observações das empresas e/ou 

produtores de melhor desempenho. Além disso, esse método fornece medidas da eficiência 

das empresas e identifica aquelas que serão referência para as ineficientes.  

Com o processo de análise de dados do DEA, a fronteira é construída usando 

segmentos lineares das informações das empresas eficientes reais da amostra e de empresas 

eficientes virtuais (formadas por combinações convexas das empresas eficientes). 

Esta fronteira, para um produto e um insumo está representada na FIGURA 3, 

pelos segmentos OAV
1
BV

2
CD, sendo A, B, C e D as empresas reais e V

1
e V

2
 são as empresas 

virtuais. As demais que estão abaixo da fronteira são classificadas como ineficientes. 
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FIGURA 3 - Representação da fronteira de produção no modelo DEA-V 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

  

No modelo original, CHARNES, COOPER e RHODES (1978), admitiam a 

suposição de retornos constantes de escala. Neste modelo eles consideravam que n empresas 

ou unidades formadoras de decisão – DMUs (Decison Making Unit), usavam m insumos xij(i 

= 1,. . .,m) para gerar s produtos , yrj (r = 1,. . ., s).  e  são os pesos dos insumos e dos 

produtos. Os escores de eficiência eram obtidos pelo problema de maximização a seguir: 

 

Maximizar r
 
yk 

 

Sujeito a i xk = 1 

 

ryrj  xj  ,      j = 1, . . . , n, 

 

r,                                                        (7) 

 

A FIGURA 4 mostra a fronteira DEA, com retornos constantes de escala, com 

base no pressupostos de CHARNES, COOPER e RHODES (1978). A fronteira de produção, 

com essa suposição, seria formada pelas empresas E
1
, E

2
, E

3
 e E

4
, sendo a medida de 

Produto 

Y 

 

A 

C 
D 

V2 

E 

 

O 
Insumo  xi 

V1 F 

 

B 



  28 

 

1.  

2.  

eficiência da empresa E
5 

obtida pela razão entre o custo mínimo de produção da empresa 

eficiente E
3

 e o custo incorrido pela empresa E
5
, ou seja: Eficiência = A/B. Esta é uma medida 

de eficiência com orientação insumo, ou seja, ela fornece a quantidade de insumo que poderá 

ser reduzida de forma que o produto permaneça constante. 

 

 

FIGURA 4 - Representação da fronteira de produção com 

retornos constantes de escala do modelo DEA 

Fonte: Elaboração da autora 

 

 

Na forma dual, o modelo de CHARNES et al. (1978) pode ser representado por: 

 

Em que  é um vetor de pesos dos insumos e dos produtos e  é um escalar, que 

mede a eficiência das empresas. Para o modelo DEA, com orientação insumo, o valor de  é o 

próprio nível de eficiência, e para o modelo com orientação produto, a eficiência é mensurada 

pelo inverso de .    

BANKER et al. (1984) expandiram o modelo de CHARNES et al. (1978), para 

incorporar a suposição de retornos variáveis de escala, admitindo uma restrição sobre a 

Maximizar   i                

 

 Sujeito a      X  X i, 

                     Y i -Y  0                                                 (8) 
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convexidade da fronteira, isto é,  
j j 1 .  A fronteira desse modelo admite retornos 

crescentes, decrescentes e constantes de escala, apresentando, portanto, a mesma estrutura do 

modelo de CHARNES et al., com a adição da restrição da convexidade.  A FIGURA 5 ilustra 

o modelo DEA proposto por BANKER et al. Neste exemplo, a empresa E
2
 é eficiente em 

ambos os modelos. 

 

FIGURA 5 - Representação das fronteiras com retornos constantes, DEA-C, e 

variáveis de escala, DEA-V 

Fonte: Elaboração da autora 

 

 

DEPRIMES et al. (1984) e TUKENS (1993) relaxaram a hipótese de convexidade 

e da fronteira formada por segmentos lineares ao adicionarem a suposição de livre descarte 

dos insumos, com a restrição de  1,0j . Este modelo, conhecido como FDH (Free 

Disposal Hull), segue a mesma estrutura de BANKER et al. (1984), com retornos variáveis de 

escala, porém sem a restrição da convexidade da fronteira (FIGURA 6). 
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FIGURA 6 - Representação da fronteira de produção FDH 

Fonte: Elaboração da autora 

 

 

A FIGURA 7 apresenta uma fronteira de custo do modelo DEA, que foi formada 

com a envoltória das empresas eficientes. Nota-se, que a empresa D é ineficiente em custo, 

pois tem o mesmo nível de produto da empresa B, porém o seu custo de produção é mais 

elevado. 

 

FIGURA 7 - Fronteira de custo do modelo DEA 
Fonte: Elaboração da autora. 
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De acordo com CAMANHO & DYSON (2005) o modelo DEA de custo mínimo 

tem o seguinte formato de um problema de programação matemática: 

0
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(9) 

Em que wij é o preço do insumo i para a empresa j, que está sendo avaliada. O 

objetivo é encontrar o custo mínimo para uma determinada empresa, sujeito que a quantidade 

de insumos utilizada não ultrapasse aquelas das outras empresas e, que, o produto seja, no 

mínimo, igual ao produzido pelas demais empresas. 
0

ix  é uma variável que a solução ótima 

fornece o insumo a ser utilizado pela empresa j, no sentido de produzir o custo mínimo, dado 

os preços e as restrições tecnológicas. yij é o nível de produto produzido pela empresa j,   é 

um vetor de pesos da solução do problema na programação linear. 

A eficiência de custo é obtida pela razão entre o custo mínimo, encontrado na 

solução do problema de programação e o custo corrente da empresa, ou seja: 

 








m

i ijij

m

i iij

xw

xw
custodeEficiência

1 00

1

*

0

                                              (10) 

 

Esses modelos que deram marco ao estudo de fronteiras e mensuração de eficiência 

vêm sendo aplicados em diversas áreas, com novas variações, tanto do ponto de vista teórico 

com do ponto de vista empírico. Por exemplo, os modelos DEA probabilísticos são aplicados 

quando se admite que os produtos e insumos do modelo sejam variáveis aleatórias (LAND et 

al, 1993); modelos DEA com restrições de pesos; modelos DEA com informação de série de 

tempo (DEA Malmquist); e o DEA dinâmico. Além dessas variações do DEA, as pesquisas 

sobre esses modelos vêm utilizando o método de bootsrap para analisar a sensibilidade da 

eficiência (SIMAR e WILSON, 1998 e BARROS et al, 2007). 
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2.4  Evidências empíricas do modelo DEA na agricultura  

 

 

O propósito dessa seção é destacar alguns trabalhos mais recentes que aplicaram a 

metodologia dos modelos não paramétricos, na agricultura, em especial, na agricultura 

irrigada.  

Com o objetivo de estimar o uso excessivo da água na agricultura irrigada, 

LILENFED e ASMILD (2007) usaram informações em painel de 43 irrigantes, da região 

oeste de Kansas, nos Estados Unidos entre o período de 1992 e 1999. Os autores utilizaram 

técnicas de programação linear da análise de envoltória de dados, DEA, para estimar a 

fronteira de produção de melhor prática, baseada sobre aqueles irrigantes que conseguiram 

produzir com a menor quantidade de água aplicada na irrigação de suas culturas. Estes 

agricultores seriam considerados “benchmarks”, ou seja, referências para outros agricultores 

que utilizaram a água para irrigação de forma ineficiente. Nesse estudo, os produtores 

empregaram um modelo DEA com múltiplos produtos: trigo, milho, soja, sorgo, alfafa e 

silagem, e múltiplos insumos: água para irrigação (m
3
/ha), sementes ($/ha), mão-de-obra 

(dias-trabalho/ha), capital ($/ha), precipitação pluviométrica (mm), e qualidade do solo (cm 

água/100 cm). Além da suposição de insumo orientado, os autores consideraram que o 

processo produtivo acomodaria a suposição de retornos variáveis de escala na concepção de 

BANKER et al. (1984). Como objetivo secundário, os autores relacionaram os escores da 

eficiência no uso da água de irrigação com algumas variáveis socioeconômicas dos 

produtores. Por exemplo, utilizando análise gráfica e de modelos de regressão linear, 

LILENFED e ASMILD encontraram uma relação inversa entre o uso excessivo de água de 

irrigação por hectare e a área cultivada irrigada da propriedade, ou seja, que as propriedades 

menores foram mais ineficientes no uso da água de irrigação do que as grandes propriedades. 

Notou-se ainda, um fraco porém positivo, relacionamento entre ineficiência do uso da água de 

irrigação e a idade do produtor, indicando que os agricultores mais velhos desperdiçaram mais 

a água de irrigação do que agricultores mais jovens.   

SPEELMAN et al. (2008) com o propósito de analisar a eficiência do uso da água 

e seus determinantes na agricultura irrigada de pequenos produtores, no leste da África do 

Sul, utilizaram técnicas de análise de envoltória de dados (DEA). Para computar a eficiência 

dos produtores no uso da água de irrigação eles empregaram os modelos DEA com retornos 

constantes de escala (DEA-C) e retornos variáveis de escala (DEA-V).  
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Procurando relacionar a eficiência técnica com a eficiência específica do uso da 

água, os autores encontraram valores de 0.68 e 0.41 do coeficiente de correlação de 

Spearman, respectivamente, para os modelos DEA-C e DEA-V. Na interpretação dos autores, 

o baixo nível de eficiência no uso da água deve-se a ausência de um mecanismo de preço que 

implique numa tarifação maior para o seu desperdício. Na segunda etapa do estudo, para 

analisar os determinantes da eficiência no uso da água, os autores usaram um modelo de 

regressão Tobit, apresentando, como variável dependente, esses indicadores da ineficiência no 

uso da água de irrigação, e como variáveis explicativas, as características do agricultor e de 

sua propriedade rural. Foram utilizadas como características do agricultor: a idade, o gênero 

(dummy =1, para mulher), a educação (dummy =1, com primário ou mais), o tamanho da 

família (número de pessoas), a área cultivada, a posse da terra (dummy =1, proprietários), a 

escolha da cultura (dummy =1, para vegetais), e dummies que captaram os efeitos dos 

diferentes métodos de irrigação. Os resultados da estimação desse modelo mostraram que a 

área cultivada, a posse da terra, a escolha da cultura tiveram importantes impactos sobre a 

eficiência do uso da água, em ambas as especificações do DEA utilizadas no estudo. 

Apontam, ainda, que o impacto positivo da variável posse da terra sobre a eficiência dos 

pequenos produtores sinaliza um importante efeito sobre os direitos de propriedade da terra e 

dos argumentos em favor da reforma agrária. A idade do agricultor não foi importante para 

explicar a eficiência. Na concepção dos autores os agricultores mais velhos têm mais 

conhecimentos sobre suas propriedades e nas praticas tradicionais que adquiriram com os 

anos de experiência na agricultura, porém, eles têm menor disposição para adotar novos 

conhecimentos.  

HAJI (2006) estimou a eficiência técnica, alocativa, e econômica, por métodos 

não-paramétricos, DEA, e identificou seus determinantes entre pequenos produtores do leste 

da Etiópia. O autor encontrou níveis de eficiência média de 91%, 60% e 56%, nos respectivos 

modelos DEA, deduzindo-se, portanto, a presença de altos níveis da ineficiência alocativa e 

econômica dos produtores. Com o propósito de encontrar os determinantes dos diferenciais de 

eficiência entre os produtores, Haji estimou um modelo Tobit, apresentando como variáveis 

explicativas a idade do agricultor (anos), o tamanho da família (número de pessoas), o valor 

dos ativos ($), o número de pivôs de irrigação, os gastos em consumo ($), a presença da 

assistência técnica (número de visita da extensão rural), a distância da propriedade ao centro 

urbano (km), a educação (anos de estudo), a diversificação de culturas (dummy = 1 se o 

produtor diversifica), o emprego fora da agricultura (dummy = 1 para a renda não agrícola) e 

o acesso ao crédito rural (dummy = 1 para acesso ao crédito). Os resultados do estudo 
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mostraram que a posse de ativos tem um efeito positivo significante sobre a eficiência técnica, 

alocativa e econômica, enquanto que os gastos em consumo e tamanho da fazenda 

apresentaram resultados negativos sobre todos os escores de eficiência. HAJI argumenta que o 

principal ativo desses pequenos produtores era o gado, que representa, além uma fonte 

importante de alimentação, uma forma de se obter recursos e matéria orgânica para irrigação. 

A renda não agrícola apresentou um impacto significativo e positivo sobre a eficiência 

técnica, enquanto o tamanho da família apresentou um efeito negativo sobre esse índice. 

Explica o autor, que o emprego fora da agricultura poderá absorver os trabalhadores rurais 

subempregados, melhorar a experiência em capital humano do agricultor e servir de renda 

adicional que poderia ser empregada nas atividades rurais. O efeito negativo do tamanho da 

família sobre os níveis de eficiência, na concepção de Haji podem estar relacionados à 

subutilização do trabalho familiar. O coeficiente da variável crédito apresentou um sinal 

negativo, porém não significante com todos os níveis de eficiência dos modelos DEA 

analisados. Destaca o autor, dos 60 produtores analisados, apenas 12 tiveram acesso ao 

crédito formal, os 48 restantes tiveram acesso ao crédito informal (vizinhos, amigos, etc.). A 

variável visita da extensão apresentou um efeito significativamente negativo com os níveis de 

eficiência. Na visão de Haji, a presença desse problema implica num esforço adicional que 

deverá ser desenvolvido para capacitar e habilitar os agentes extensionistas, de maneira que os 

agricultores poderiam ganhar com a visita deles nas suas propriedades. A variável educação 

também não se apresentou significativa para explicar os diferencias de eficiência dos 

produtores que, na interpretação de Haji, deve-se ao baixo nível de educação (menos de 

quatro anos de estudo) dos pequenos produtores da região foco do estudo.  

YILZMAZ (2009), apoiando-se nos trabalhos de BANKER et al. (1984) e 

SARKIS (2000), utilizou um modelo DEA com a suposição de  retornos variáveis de escala, 

orientação insumo e restrições de pesos para avaliar a eficiência do uso da água em 17 

distritos de irrigação na Turquia, nos anos de 2003, 2004 e 2005. O objetivo do estudo era 

determinar quais os distritos que seriam mais eficientes no uso da água, em outras palavras, o 

distrito onde o maior valor da produção das culturas seria alcançado com uma menor 

quantidade de água empregada na irrigação. Nesse modelo, o produto foi representado pelo 

valor da produção de várias culturas, entre elas: a uva, o algodão, os vegetais, o milho, além 

de outros cereais. Os insumos utilizados foram: a área irrigada e o volume de água na 

irrigação. Ao discutir os resultados, Yilzmaz chama atenção que, embora os distritos tenham 

padrões de culturas diferentes, as unidades de produção e a tecnologia de irrigação eram 

semelhantes. Os resultados mostraram uma oscilação relativa dos níveis de eficiência dos 
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distritos, o que é razoável, pois, a atividade agrícola depende das condições climáticas e, além 

disso, os preços dos produtos certamente sofreram variações nesses anos. Os distritos com 

menores níveis de eficiência foram aqueles que apresentaram altos níveis de salinização, e 

que produziram, como principal produto, o algodão. Segundo o autor, parte da ineficiência 

desses produtores deve-se ao longo período de estiagem que afetou diversas regiões 

produtoras, e como o algodão tem uma maior necessidade de água no verão, certamente, essa 

maior utilização da água afetou a ineficiência produtiva desses distritos. 

FRIJA, et al. (2009) mensuraram a eficiência técnica de irrigantes da associação 

dos usuários da água, região de Cap Bom, na Tunísia, utilizando os modelos DEA-C 

(Retornos constantes de escala) e DEA-V (Retornos variáveis de escala), e em seguida, num 

segundo estágio do estudo, procuraram analisar os determinantes dessa ineficiência, 

estimando um modelo de regressão Tobit. Para estimar esse modelo, os autores regrediram a 

eficiência escala (obtida nos modelos DEA), contra um conjunto de variáveis administrativas, 

organizacionais e técnicas de irrigação. Os resultados do estudo mostraram que, em média, 

18% dos insumos poderiam ter sido poupados se os produtores tivessem operando na fronteira 

de produção eficiente. A eficiência escala, que foi calculada como a razão entre a eficiência 

obtida na suposição de retornos constantes e a eficiência obtida na suposição de retornos 

variáveis, foi de 71%, indicando, que muitos dos produtores estão operando em escala 

ineficiente. Entre os principais resultados do modelo Tobit, os autores encontraram que a 

ineficiência no uso da água está principalmente associada às variáveis ligadas à administração 

dos irrigantes. 

Prevendo o crescimento da demanda de trigo no sul da Ásia no futuro próximo, e 

que irá ocorrer uma maior utilização de recursos naturais, MALANA e MALANO (2006) 

realizaram uma pesquisa sobre o desempenho dos produtores de trigo e o uso dos recursos.  

Na realização desse estudo os autores estimaram uma fronteira de produção usando um 

modelo DEA. A idéia era classificar a eficiência dos produtores, e destacar aqueles que 

seriam considerados “benchmark”, ou seja, de referência para os produtores ineficientes. Na 

estimação da fronteira, os autores usaram como “output” a produção de trigo por hectare, e 

como “inputs”: irrigação (m
3
/ha), sementes (kg/ha) e o uso de fertilizante (kg/ha). Definindo 

as folgas dos “inputs” do modelo DEA, como a utilização em excesso dos insumos, os 

autores encontraram  que muitos produtores empregaram fertilizantes em excesso, implicando 

em custos maiores sem aumento de produtividade. Esses produtores deveriam reduzir seus 

insumos pelas respectivas folgas para atingirem a eficiência alocativa. Entretanto, os autores 

ressaltam que a simples redução de insumos não necessariamente levaria os produtores à 
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eficiência; esta poderia ser explicada também pela presença de fatores ambientais e pelo nível 

de práticas agrícolas. 

Procurando explorar os determinantes da eficiência técnica e da sua relação com o 

tamanho da propriedade, na região Centro-Oeste Brasileira, HELFAND e LEVINE (2004) 

usaram a análise de envoltória de dados, DEA, produto-orientado, para mensurar estes 

indicadores. Os autores destacam que esta região tem uma elevada produção agrícola, cuja 

produtividade total dos fatores tem crescido rapidamente nos últimos anos. As informações 

utilizadas no estudo foram captadas do Censo Agrícola de 1995/96. Após a obtenção dos 

indicadores de eficiência, os autores usaram, no modelo de regressão, como variáveis 

explicativas: o tamanho da propriedade, a posse da terra, a composição do produto, o acesso 

ao mercado de crédito e os indicadores da tecnologia e uso dos insumos. De acordo com os 

autores, o tipo de posse da terra, o acesso as instituições e aos insumos modernos não foram 

importantes para determinar as diferenças de eficiência entre os produtores. 

A fruticultura irrigada na região de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA) tem sido foco 

de várias pesquisas sobre os desempenhos dos produtores dessa região. MARIANO (2004) 

usou modelos DEA, no formato de folgas, com retornos variáveis e não crescentes de escala, 

mensurou, além da eficiência técnica, o excesso no uso dos recursos dos produtores dos 

perímetros, em especial a água da irrigação. Com os resultados o autor constatou que todos os 

produtores eficientes, analisados nos dois modelos DEA, usaram a água suficientemente para 

irrigar suas culturas, entretanto, 42% dos produtores ineficientes utilizaram a água em excesso 

na irrigação de suas culturas. Destacou, ainda, que os produtores de manga e uva ( culturas 

com maiores valores da produção e com importantes parcelas de mercado na Europa e nos 

Estados Unidos), apresentaram menores desperdícios no uso da água. 

Buscando identificar as fontes da ineficiência técnica entre os produtores da 

fruticultura irrigada no Baixo Açu, MARIANO e PINHEIRO (2009) estimaram fronteiras de 

produção não paramétricas, usando os modelos DEA, com retornos constantes e variáveis de 

escala, e também o modelo FDH, com a suposição de retornos variáveis de escala. Numa 

segunda etapa do estudo, os autores estimaram um modelo de regressão Tobit, usando como 

variável explicada, a ineficiência técnica dos produtores, obtida no DEA-V e, como variáveis 

explicativas, os fatores socioeconômicos dos produtores e as características de suas 

propriedades. Os autores constataram que o modelo FDH classificou um maior percentual de 

produtores eficientes do que nos modelos DEA, fato esse explicado pela ausência da 

suposição de convexidade da fronteira do modelo FDH. Os autores perceberam que a 

ineficiência técnica refletia o uso excessivo de adubos, de fertilizantes e da água para 
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irrigação. Os autores deduziram, dos resultados da estimação do modelo Tobit, que a 

ineficiência técnica, na fruticultura irrigada no Baixo Açu, poderia ser reduzida com a 

diminuição da rotatividade dos agricultores neste distrito de irrigação, com o maior acesso ao 

crédito, com o aumento do nível educacional e da capacitação (treinamento) dos irrigantes, e 

pelo acumulo da experiência, representada pela idade dos produtores. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 

 

 

 

Na tentativa de atender aos objetivos deste estudo, isto é, de mensurar a eficiência 

de custo dos produtores dos lotes familiares do Distrito de Irrigação Baixo-Açu, será estimada 

uma fronteira de custo não paramétrica, por meio do método de análise de envoltória de dados 

(DEA), descrito na próxima subseção e, posteriormente, aplicou-se o modelo Tobit (descrito 

na seção 3.3) para explicar a ineficiência dos produtores. 

 

 

3.1  O modelo DEA de fronteira de custo 

 

 

Os escores da eficiência de custo são obtidos resolvendo-se o problema de 

minimização de custos com o seguinte modelo DEA: 

 

Em que wi é um vetor de preços de insumos do i-ésimo produtor; 


ix  que é 

calculado na solução do problema de programação linear  representa o vetor de quantidades 

de insumos que minimizam o custo do i-ésimo produtor, dados os preços wi e as quantidades 

de produto yi; e  é um vetor Nx1 de pesos que formam a combinação convexa da fronteira. 

 A eficiência custo total do produtor, EC, é mensurada a partir da relação entre 

o custo ótimo (custo mínimo) e o custo observado: 

EC = 


ii xw,
/ ii xw,

                                                 (12) 

Os agricultores eficientes em custo são aqueles para os quais o índice de eficiência 

de custo é igual a 1 (um). E, se o índice for menor do que 1 os agricultores são caracterizados 

como ineficientes em custo. 
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Na estimação dos escores de eficiência em custo foi utilizado o software DEAP 

(Data Envelopment Analysis Program) versão 2.1, distribuído gratuitamente pelo Centro para 

eficiência e análise da produtividade (CEPA) da Universidade de England, Austrália.  

 

 

3.1.2 As informações utilizadas na fronteira DEA-custo 

 

 

As informações utilizadas neste estudo foram extraídas do banco de dados da 

pesquisa “A fruticultura irrigada no Projeto Baixo-Açu: uma análise da eficiência técnica”, 

(MARIANO, 2003).  Foram coletadas as informações de setenta e cinco produtores dos lotes 

familiares, do Projeto Piloto e da primeira etapa do Distrito de Irrigação Baixo-Açu.  

Para selecionar a amostra adotou-se o seguinte procedimento: De uma amostra-

piloto extraída anteriormente dessa população obteve-se uma estimativa para variância da 

eficiência (
2
) dos produtores familiares, cujo valor foi igual a 0.087; após estimativa da 

variância, o tamanho da amostra foi definido pela seguinte fórmula: 

n = N
2
 / (N-1)D + 

2
                                              (13) 

 

Em que n é o tamanho da amostra, 
2
 é a variância da eficiência, N é o total de 

produtores familiares 163, D = 
2
/4, sendo  um limite de erro de estimação de . Assim, dado 

que  = 0,05, obteve-se uma mostra de 75 agricultores.  E todos os lotes da amostra possuíam 

o tamanho padrão de 8,16 hectares. 

Para estimação da fronteira de custos, não paramétricas, foram utilizadas as 

seguintes variáveis: valor da produção das culturas irrigadas (R$); mão-de-obra ─ mensurada 

por homens-dias trabalhados; a utilização do trator ─ mensurada pelas horas trabalhadas; a 

utilização de adubo químico (em quilos), adubo orgânico (toneladas), herbicida (litros), 

defensivos (litros), e o consumo de água referenciado pelo valor da energia elétrica (kWh em 

R$). Foram coletados ainda, os preços dos respectivos insumos empregados na produção, que 

foram atualizados para setembro de 2009, com base no índice de preço ao consumidor (IPC), 

acumulado de julho de 2003 até esta data. Adotou-se a atualização do valor da produção das 

culturas e dos custos dos insumos pelo fato de alguns produtores não terem informado os 

preços da época, principalmente dos insumos. Portanto, a atualização foi para se ter valores de 

uma mesma data. A TABELA 1 mostra as estatísticas descritivas para estas variáveis. 
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TABELA 1 - Estatísticas das informações utilizadas na fronteira de custo 

Variáveis 

Média 

anual por 

lote 

Desvio 

padrão 
Mínimo Máximo 

Produto      

Valo da produção (R$) 46.606,25 38.394,18 1.958,40 175.785,98 

Insumos     

Mão-de-obra (homens-dias trab/ano) 1.072,7 445.8 288.0 2904.0 

Trator (horas trabalhadas/ano) 10.86 5.71 2.0 30,0 

Energia (kWh/ano) 47.039 15.473 19.320 83.556  

Adubo Químico – NPK (quilos/ano) 82.48 82.82 2.61 501,35 

Adubo Orgânico (toneladas/ano) 13.91 14.01 1.26 75,43 

Herbicida (litros/ano) 12.69 28.01 0,00 1.66,67 

Defensivos (litros/ano) 6.94 17.29 0,00 96.97 

Preços     

Herbicida (R$/ L) 24    

Defensivos (R$/ L) 43    

Adubo Químico (R$/ kg) 57    

Adubo Orgânico (R$/ T) 176    

Mão-de-obra (valor da diária, R$) 20    

Trator (valor da hora trabalhada, R$/ h)   157    

Energia (R$/ kWh,) 0.15    

Fonte: Dados da pesquisa: A fruticultura irrigada no Projeto Baixo Açu: uma análise da eficiência técnica. 

Relatório técnico (Mariano, 2003). 

 

 

3.2 Explicando a ineficiência de custo 

 

 

Após a obtenção da ineficiência, foi estimada uma função de ineficiência de custo 

no sentido de explicar as diferenças da eficiência entre os produtores, usando-se, para isso, o 

modelo de regressão Tobit. Admite-se que a ineficiência depende das características 

específicas do produtor e de sua propriedade.   

Nesta segunda etapa, os escores de eficiência de custo obtidos no modelo DEA são 

regredidos sobre as características socioeconômicas do produtor. O modelo Tobit estimado 

seguiu o seguinte formato: 



iY DEACUSTO = ’Xik + i                                                   (14) 
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Em que, 


iY DEACUSTO são os valores da ineficiência de custos obtidos no modelo 

DEA;  é um vetor de parâmetros desconhecidos; X é um vetor de variáveis independentes, 

hipoteticamente associados com a ineficiência de custos, e i é um termo do erro que é 

independente e normalmente distribuído, com média zero e variância 
2
.  

Na tentativa de identificar os fatores socioeconômicos relacionados à ineficiência 

dos produtores, é estimada uma função de ineficiência de custos dos produtores dos lotes 

familiares, segundo a especificação do modelo de regressão Tobit.  De acordo com GREENE 

(1997) esse modelo na forma geral é estruturado na forma de uma função índice: 

,
1

*

i

n

i

kiki XY   


 

00 *  ii YseY  ,        0**  iii YseYY                                                   (15) 

Os efeitos marginais no modelo Tobit são obtidos por 

 

















 i

i

ii X

X

XYE '
*

                                                    (16) 

 

Os efeitos marginais das variáveis binárias são obtidos aplicando-se a equação:  

   
 
































/'

/'
'

'

i

i

i

i

ii
X

X
X

X
XYE                                      (17) 

A função ineficiência de custos tem a seguinte especificação: 

 

Y
*
i = 1 + 2 X2(Idade) + 3X3 (Educação) + 4X4 (Experiência) +5 X5 (Tempo no lote) 

+ 6 X6 (Treinamento) + 7X7 (Extensão) + 8 X8 (Crédito)  

+9X9 (Teste de PH  do Solo) + i                                           

(18)                                       

 

 

3.2.1  As informações utilizadas na função ineficiência de custos 

 

 

A variável dependente censurada 
*

iY representa os escores da ineficiência de custos 

do DEA obtidos pela subtração da eficiência menos um, ou seja: 

Ineficiência de custo =  1
/

/ *










ii

ii

xw
xw                                          (19) 
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Com a variável idade, mensurada em anos, tenta-se obter uma relação negativa 

entre essa variável e a ineficiência, ou seja, tem-se por hipótese que os agricultores mais 

velhos têm, a princípio, maiores capacidades de administração de seus lotes, em decorrência 

da longevidade e da experiência acumulada durante os anos. Agricultores mais jovens 

poderiam tomar decisões erradas na escolha de produtos, dos preços e dos fatores de produção 

por não possuírem um background suficiente para a tomada de decisões. 

A variável educação foi mensurada de forma qualitativa, portanto é uma dummy 

indicando a presença de agricultores com primário completo. Espera-se que essa variável 

afete negativamente a ineficiência de custo dos agricultores. Isto é, os agricultores com 

maiores níveis de educação podem absorver melhor as técnicas de irrigação, ter melhor acesso 

ao mercado de crédito e de fatores. Além disso, a educação lhes permite obter novos 

conhecimentos, adotar novas tecnologias, discernir qual a melhor aplicação dos insumos para 

a obtenção de maiores retornos dos produtos.  

A variável experiência, mensurada pelos anos de trabalho na agricultura, 

representa o acúmulo de conhecimentos práticos do agricultor no processo produtivo. Os 

agricultores mais experientes podem tomar decisões mais acertadas na alocação de recursos, 

principalmente na escolha dos insumos e do produto e na tecnologia de irrigação. Espera-se 

que essa variável contribua para a redução da ineficiência de custos dos produtores.  

Um dos grandes problemas do Projeto Baixo-Açu é a alta rotatividade apresentada 

pelos produtores que foram inicialmente cadastrados no projeto. Muito desses produtores 

repassaram seus lotes para outros, inclusive de outras regiões ou de estados vizinhos. Essa 

descontinuidade na gestão dos lotes implica numa série de prejuízos à atividade da fruticultura 

irrigada: interrupção de processo, abandono dos lotes, inadimplência da taxa de energia e de 

outros custos fixos associados à gestão do agricultor. Os produtores que têm um período 

maior de tempo de trabalho no lote revelam uma maior experiência na gestão de suas 

propriedades, têm conhecimentos da qualidade do solo e da necessidade de aplicação de 

nutrientes para obter uma maior produtividade dos insumos utilizados. Espera-se, portanto, 

que a variável tempo no lote contribua para redução da ineficiência de custos dos produtores. 

Os produtores que recebem treinamento sobre as técnicas de irrigação apresentam 

melhores condições de empregá-las mais adequadamente às condições de produção e de 

custos, no tocante às escolhas dos produtos e dos insumos utilizados. Espera-se que a 

ineficiência em custos dos produtores possa ser reduzida com a capacitação dos produtores 

em cursos sobre sistemas e técnicas de irrigação. 
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O serviço de extensão, por meio das visitas de técnicos agrícolas ou engenheiros 

agrônomos, é uma ferramenta indispensável para que o produtor possa reduzir custos e elevar 

a produtividade de suas culturas. Admite-se, que aqueles produtores que receberam a 

assistência técnica sejam capazes de obter uma maior produtividade, com o menor custo 

possível. Sendo assim, espera-se que essa variável ─ mensurada como uma dummy ─ 

contribua para redução da ineficiência de custos na fruticultura irrigada no Baixo-Açu. 

O crédito é um instrumento de política agrícola importante para realização da 

atividade da fruticultura irrrigada, principalmente, dos pequenos produtores com baixo nível 

de capitalização. Os produtores com acesso ao crédito podem adquirir novas tecnologias, 

insumos modernos, investir na sua propriedade e comercializar seus produtos. A variável 

crédito rural foi mensurada como uma dummy para caracterizar aqueles produtores que 

tiveram acesso a essa fonte de financiamento. Espera-se que a ineficiência de custos na 

fruticultura irrigada possa ser reduzida com a acessibilidade dos produtores ao crédito rural.  

Os produtores que realizam testes sobre a qualidade do solo obtêm um diagnóstico 

da fertilidade da terra de seu lote. Com o diagnóstico o produtor poderá verificar quais as 

quantidades necessárias de nutrientes que o solo necessita, evitando-se, assim, o emprego em 

excesso de fertilizantes, adubos e água, que podem, em conjunto, contribuir para o aumento 

da taxa de salinização e infertilidade do solo. Espera-se que essa variável, mensurada como 

uma dummy,possa contribuir para redução da ineficiência de custos dos produtores da 

fruticultura irrigada no Baixo Açu.  

As estatísticas descritivas das informações utilizadas na função ineficiência estão 

na TABELA 2. A ineficiência de custos, mensurada pela diferença entre a unidade e a 

eficiência de custos, apresentou valor médio de 0,63 e valor mínimo igual a zero, significando 

eficiência. Além disso, o valor máximo de 0.875 reflete o alto nível da ineficiência de custo 

nesse projeto de irrigação. 
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TABELA 2 - Estatísticas das informações utilizadas na função ineficiência de custo 

Variáveis  Média 
Erro 

padrão 

Desvio 

padrão 
Mínimo Máximo 

Ineficiência custo 
1-(Efic. 

custo) 
0.63 0.02 0.16 0 0.875 

Idade Anos 39.9 1.24 10.73 22 66 

Educação Dummy 0.69 0.05 0.46 0 1 

Trabalho no lote 
Anos de 

trabalho 
3.75 0.28 2.40 0.5 12 

Experiência na 

agricultura 
Anos  15.1 1.39 11.99 0 50 

Treinamento no sistema 

de irrigação 
Dummy 0.44 0.06 0.50 0 1 

Assistência técnica Dummy 0.64 0.06 0.48 0 1 

Acesso ao crédito Dummy 0.08 0.03 0.27 0 1 

Teste de PH do solo Dummy 0.59 0.06 0.50 0 1 

Fonte: Dados da pesquisa: A fruticultura irrigada no Projeto Baixo Açu: uma análise da eficiência técnica. 

Relatório técnico (Mariano, 2003). 

 

 

Nota-se, ainda, que a idade média dos produtores é de 40 anos e o tempo médio 

em que os agricultores permaneciam no projeto era de, aproximadamente, 4 anos. A variável 

experiência na agricultura, mensurada em anos de trabalho, apresentou uma grande amplitude. 

Isto é, há produtores com 50 anos de experiência, enquanto outros, certamente mais novos, 

revelaram não possuir experiência anterior na agricultura. Entretanto, deve-se lembrar que os 

primeiros produtores cadastrados no projeto, em decorrência de uma série de motivos, 

repassaram seus lotes para outras pessoas, que, não necessariamente, tinham experiência 

anterior na agricultura.  
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

4.1 Resultados do modelo DEA custo 

 

 

Os GRÁFICOS 3 e 4 apresentam a distribuição dos escores de eficiência de custo 

dos produtores da fruticultura irrigada do Baixo-Açu. O primeiro mostra a distribuição da 

eficiência por número de produtores, e o segundo por classes de eficiência. De forma geral, os 

produtores apresentaram baixo nível de eficiência e apenas dois, dos setenta e cinco 

pesquisados, atingiram a fronteira de minimização de custos.  
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GRÁFICO 3 - Distribuição dos produtores por escores de eficiência de custo.  

Fonte: Elaboração da autora a partir dos resultados do modelo DEA.  

 

 

Dessa distribuição, pode-se destacar que o produtor mais ineficiente alcançou 

apenas 0,20 de escore de eficiência. O baixo desempenho deve-se ao uso excessivo de 

insumos, com implicações no aumento de custos sem acompanhar uma elevação no nível de 

produção. Notou-se, ainda, que a maioria dos produtores apresentou níveis de eficiência na 

faixa de 0.4 a 0.6, e a segunda maior concentração ocorreu na faixa de 0.2 a 0.4 (GRÁFICO 

4). Esses resultados revelam que os produtores na fruticultura irrigada no Projeto de Irrigação 

Baixo-Açu tem dificuldades em minimizar os custos de produção.  
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GRÁFICO 4 - Distribuição dos produtores por classe de eficiência de custo.  

Fonte: Elaboração da autora a partir dos resultados do modelo DEA.  

 

 

Ainda no GRÁFICO 4, comparando os 2 produtores eficientes aos 3 produtores 

classificados entre 0,8 e 0,99, observou-se que não há uma homogeneidade entre eles: as 

culturas são diversificadas (banana, manga, melancia, banana e milho, banana e mamão), bem 

como a área plantada para cada cultura, o nível de escolaridade (técnico agrícola, 2º grau 

completo e incompleto), a experiência na agricultura irrigada (o mais experiente não teve 

eficiência 1) e até a utilização de assistência técnica (um dos eficientes não utilizava a 

assistência particular por ser técnico agrícola). Porém, todos os 5 produtores se utilizam dos 

intermediários para comercialização da produção e todos tiveram treinamento sobre o sistema 

de irrigação. A seguir, na TABELA 3, pode-se verificar os custos e o valor da produção de 

cada um destes 5 produtores mais eficientes, como também para os 5 mais ineficientes. 
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TABELA 3 - Produtos, custos e valor da produção dos cinco produtores mais eficientes e 

dos cinco mais ineficientes. 

Cinco mais eficientes 
 

Cinco mais ineficientes 

 
Cultura 

principal 
(Custos) 

Valor 

Produção 
 

Cultura 

principal 
(Custos) 

Valor 

Produção 

1 Manga 16.330 44.064  Banana 80.797 36.000 

2 Banana 23.224 175.786  Manga 66.775 22.500 

3 Banana/Milho 18.636 
5.549 

 
Mamão/manga/

Banana 
64.878 4.000 

4 Melancia 19.142 4.570  Banana/Mamão 72.956 51.000 

5 Banana/Mamão 26.968 9.400  Banana 66.605 50.000 

        

Fonte: Elaboração da autora a partir dos resultados do modelo DEA.  

 

 

Com os resultados do modelo DEA é possível estabelecer comparações entre o 

produtor ineficiente e o produtor de referência, sendo este último um produtor virtual, 

elaborado a partir das informações dos eficientes e dos pesos da solução do modelo. A 

TABELA 4 traz informações dos produtores ineficientes, eficientes e do produtor de 

referência (benchmark). O produtor ineficiente obteve um valor da produção de R$ 47.002,00, 

produzindo duas culturas (banana e mamão) com um custo de produção de R$ 32.030,00. 

Entretanto, este produtor poderia ter alcançado este mesmo valor da produção com um menor 

custo, ou seja, de R$ 16.413,00, caso utilizasse, como referência, as informações dos 

produtores eficientes: o produtor de manga e banana, e o produtor de banana. Esta redução de 

custo permitiria uma economia de 32,8%, equivalente a um corte de R$ 15.618,00 nas 

despesas. Ele poderia também ter reduzido suas despesas com adubos químicos e orgânicos, 

mão de obra, horas de trator e energia. Certamente esta redução no uso dos insumos além de 

aumentar a rentabilidade produtiva da fruticultura irrigada, contribuiria para diminuir as taxas 

de salinização do solo pelo uso inadequado e, muitas vezes, excessivo, de defensivos e 

herbicidas agrícolas.  

A eficiência é obtida pela razão entre o custo do produtor de referência, o qual está 

na fronteira de custo mínimo, com o custo do produtor ineficiente:  

EC = 









ii

ii

xw
xw

/
/ *  = (16.413,00/ 32.030), EC = 0.51 
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TABELA 4 -  Informações de custo e produção dos produtores ineficientes, eficientes e 

do benchmark no modelo DEA (CUSTO) 

  

Preços Produtor 

  

Produtores 

  

Produtor  

R$ Ineficiente Eficientes Referência  

  

Banana 

e 

mamão   

Banana 

e Manga Banana  Y    

Valor da Produção 

(R$)  47.002   44.064 175.785.98  47.002   

Pesos (         0.98 0.02        

Insumos Wi Xi Wi Xi        X Wi Xi Excesso 

Herbicida (litros) 23,50 0 0  0 0  0 0 0 

Defensivos (litros) 43,08 0 0  0 0  0 0 0 

Adubo químico 

(NPK) 57,12 22 1278  22 29  22 1266 13 

Adubo orgânico 176,26 16 2864  6 4  6 1050 1814 

Mão de obra 

(homens/dia) 19,58 840 16451  288 576  294 5766 10685 

Trator 156,67 8 1253  3 11  3 498 755 

Energia (R$) 0,15 67896 10184  52224 52224   52224 7834 2351 

Custo total (R$)   32.030           16.413 15.618 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos resultados do modelo DEA.  

 

 

A hipótese de utilizar adubo orgânico próprio pelo fato de existir criação de gado 

nos lotes, como forma de redução nos custos, foi descartada, por não existir esta prática no 

Projeto Baixo-Açu. E trator é locado tanto para os 5 produtores mais eficientes como para os 

5 mais ineficientes. Em virtude do produtor de banana eficiente ser um outlier, optou-se por 

não excluí-lo da amostra pois possui informações relevantes nos dados para conhecimento da 

população, e pela limitação de produtores na amostra. Este produtor tem como cultura 

principal a banana (4 hectares), o restante da área foi diversificada entre as culturas de 

mamão, atemóia e milho, todas colhidas e vendidas no ano do estudo, ou seja, ele utilizou de 

forma intensiva os 8 hectares a ele disponível.  

O GRÁFICO 5, apresenta o custo de produção efetivo, o valor da produção e o 

custo mínimo que o produtor teria se atingisse a fronteira de custos. Conforme citado 

anteriormente, apenas dois produtores atingiram essa fronteira, ambos revelaram custos 
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efetivos iguais ao mínimo, e assim, foram classificados como eficientes.  
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GRÁFICO 5 - Custo mínimo (DEA) e custo efetivo por valores da produção  

Fonte: Elaboração da autora a partir dos resultados do modelo DEA.  

 

 

A TABELA 5 traz informações do custo efetivo, do custo mínimo e do custo 

excedente por produtor. De um total de R$ 37.551,00 de despesa anual com a utilização dos 

insumos, um produtor médio poderia economizar, R$ 27.589,00. Esta economia de custo teria 

que ser realizada com cortes no uso de alguns insumos, utilizados de forma excedente. Em 

termo, este produtor médio, para atingir essa economia de custo, ele não utilizaria herbicidas e 

defensivos e, teria que diminuir o custo de energia em 91%, a mão-de-obra em 70%, adubos 

químicos em 72%, as horas de trator em 63%, e os adubos orgânicos em 60%. 
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TABELA 5 -  Custo efetivo, custo mínimo e custo excedente do produtor médio 

  
Custo efetivo por 

produtor 

Custo mínimo por 

produtor 
   

 

Preços 

médios 

(R$) 

Quantidade 

efetiva por 

produtor 

Valor 

médio 

(R$) 

Quantidade 

mínima por 

produtor 

Valor 

médio 

(R$) 

Excedente 

de fatores 

Custo 

excedente 

(R$) 

Redução 

de custo 

(em%) 

Herbicida 24 13 298 0 0 13 298 100 

Defensivos 43 7 299 0 0 7 299 100 

Adubo 

Químico 

(NPK) 

57 82 4.711 23 1.306 

59 

3405 72 

Adubo 

Orgânico 
176 14 2.452 6 1.014 

8 
1438 59 

Mão-de-obra 

(homens-

dias) 

20 1073 21.008 324 6.339 

749 

14669 70 

Trator (horas 

utilizadas)  
157 11 1701 4 625 

7 
1077 63 

Energia 

(kwh) 
0.15 47.039 7.056 4.352 653 

42.687 
6403 91 

Custo (R$)   37.551  9.936  27.589  

Fonte: Elaboração da autora a partir dos resultados do modelo DEA 

 

 

 

4.2  Resultados da função ineficiência de custos 

 

 

Antes de apresentar os resultados da estimação da função ineficiência é importante 

discutir o processo de estimação do modelo Tobit. Após a estimação deste modelo constatou-

se a presença da heterocedasticidade. Segundo GREENE (2000), este é um problema que está 

presente nas estimações deste modelo. GREENE (1997) e MADDALA (1983) admitem a 

especificação )'exp(2

ii X   para correção da heterocedasticidade deste modelo. 

WOOLDRIDGE (2006) sugere modelar a heterocedasticidade usando o estimador de 

mínimos quadrados factível.  Para isto, inicialmente, assume-se que a variância do erro tem a 

seguinte especificação:  

Var(i│Xi) = )...exp( 33221

2

kkioi XXXX                      (20) 
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Após regredir log(i
2
) sobres as variáveis explicativas, utilizou-se  yi gh ˆexpˆ   

para corrigir a heterocedasticidade por mínimos quadrados ponderados. Sendo  yĝ , os valores 

ajustados da função de regressão de log(i
2
) sobre as variáveis explicativas. Portanto, da 

função de ineficiência de custos, com a correção da heterocedasticidade, obtêm-se a seguinte 

especificação: 
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A TABELA 6, mais adiante, apresenta os resultados da estimação dos efeitos 

marginais da função ineficiência dos produtores dos lotes familiares do Projeto de Irrigação 

Baixo Açu. O Pseudo R
2
, mostra que 23% da variação da ineficiência é explicado pelas 

varáveis independentes do modelo. O teste de Razão Verossimilhaça (LR) foi estatísticamente 

significante ao nível de 1%, aceitando-se, portanto, a validade da equação de regressão Tobit.  

Apenas os coeficientes de duas variáveis explicativas, a idade e a extensão, não 

foram significativos para explicar as variações da ineficiência de custos entre os produtores. 

A educação mostrou ser um importante fator que pode conduzir à redução da 

ineficiência de custos, isto é, os produtores alfabetizados têm maior capacidade de controle 

sobre os custos de produção através do conhecimento sobre o melhor uso dos recursos e da 

tecnologia de irrigação. Além disso, a educação permite que os produtores possam realizar 

pesquisas de preços, elaborarem planilhas de custos e de vendas de seus produtos, reduzindo, 

assim, o desperdício de recursos. Os agricultores mais alfabetizados podem ainda ter melhores 

acessos ao mercado de crédito, aos serviços de extensão e a outros benefícios provenientes de 

uma maior educação.  Resultados semelhantes foram encontrados por RIOS & SHIVELY 

(2005) estimando também um modelo de regressão Tobit para explicar as fontes de 

ineficiência de custos. Os autores constataram que esta ineficiência mostrou-se negativamente 

relacionada com os anos de estudos dos produtores, e que este resultado foi mais sensível para 

os pequenos produtores. COELLI, RAHMAN & THIRTLE (2002), ao estimarem uma função 

ineficiência de custos, encontraram também um sinal negativo entre esta ineficiência e a 

variável educação. 

A eficiência de custos também pode ser reduzida com os anos de trabalho do 

agricultor no lote, isto é, quantos mais anos de trabalho eles possuem em seus lotes, mais 

conhecimentos eles irão absorver com as práticas de manejo e de irrigação de suas terras. 

Aqueles produtores com pouca experiência em seus lotes podem apresentar maiores 
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dificuldades nessas práticas, na escolha do produto e do sistema de irrigação mais adequado. 

Um dos problemas do Projeto Baixo-Açu é a alta rotatividade dos produtores. Grande parte 

deles repassou os lotes que receberam no início de implantação do projeto. Criou, dessa 

forma, um mecanismo de transferência (repasse) do direito da concessão do uso do lote. É 

importante destacar que a demora na entrega dos títulos da propriedade dos lotes aos 

produtores, tem contribuído, de forma decisiva, para manutenção dessa prática no projeto. 

Os anos de experiência do agricultor têm ajudado a reduzir a ineficiência de custos 

no Projeto. A experiência, que representa conhecimento acumulado dos produtores, permite 

maiores acertos na escolha dos produtos a serem cultivados, nos insumos utilizados, na 

decisão do sistema de irrigação mais adequado, na utilização mais racional da água e da mão-

de-obra contratada. Aqueles produtores mais experientes certamente procuram gastar menos e 

produzir mais. Este resultado também está de acordo com o estudo de SHARIF & DAR 

(1996). Esses autores mostraram que anos de experiência do agricultor pode ser considerada 

como um efeito learning-by-doing sobre a eficiência; isto é, a prática do agricultor, que segue 

o processo de “fazendo e aprendendo”, permite a acumulação de experiência prática durante 

seus anos de trabalho nessa atividade.  Esse mesmo resultado também foi encontrado por 

COELLI, RAHMAN & THIRTLE (2002), os quais admitiram que os agricultores mais 

experientes têm mais conhecimento de suas terras e das práticas mais tradicionais, porém eles 

são menos dispostos a adotar novas idéias, e que esse segundo efeito pode amortecer o 

impacto da experiência sobre a redução de custos.   

A ineficiência de custos também pode ser reduzida pelo acesso à assistência 

técnica, isto é, os produtores que recebem visitas do técnico agrícola absorvem maiores 

conhecimentos sobre as práticas aplicadas na irrigação, com implicações sobre a melhor 

utilização dos insumos, da água e da mão-de-obra. Naturalmente, a absorção destes 

conhecimentos irá provocar menores desperdícios de recursos, com o uso mais racional dos 

fatores de produção.  

Com o crédito rural os produtores podem ter acesso a insumos modernos, a 

sistemas de irrigação apropriados à sua cultura, e a outros fatores que irão permitir uma maior 

eficiência produtiva e um menor desperdício de recursos, com efeitos sobre a redução de 

custos. Em conformidade com esse argumento, os resultados da regressão Tobit mostraram 

que a ineficiência de custos é reduzida quando os produtores têm acesso ao crédito rural. Mas 

apenas 8% dos produtores tiveram acesso ao crédito. No estudo de RIOS & SHIVELY 

(2005), apesar do coeficiente da variável dummy, do acesso ao crédito rural, apresentar um 

sinal negativo com a ineficiência de custos, ela não foi estatisticamente significativa.  
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A prática de realização do teste de PH do solo, que não quer dizer salinização, 

permite que o produtor possa acompanhar o nível de sais e dos nutrientes presentes no solo de 

seu lote. Espera-se, que essa prática possa fornecer subsídios ao produtor, quanto ao uso de 

corretivos e nutrientes necessários a terra. Entretanto, o resultado do efeito da realização desse 

teste, sobre a ineficiência de custos do produtor, apresentou sinal contrário ao esperado. Uma 

possível explicação é a de que aqueles produtores que realizaram esse teste, o fizeram quando 

a produtividade de seus lotes já se encontrava comprometida (uma vez que não realizam o 

teste de PH de forma periódica), isto é, apesar de utilizarem mais nutrientes, por exemplo, 

aumentando a quantidade de adubos químicos e orgânicos, não aumentaram a produtividade, 

embora tenham registrado aumento nos custos.  

Do mesmo modo, COELLI, RAHMAN & THIRTLE (2002) tentaram relacionar a 

variável fertilidade do solo com a ineficiência de custos, porém essa variável também não foi 

significativa. Os autores, entretanto, argumentam que parte das diferenças de eficiência entre 

os agricultores pode ser atribuída às questões administrativas ao invés dos diferencias de 

fatores físicos. Isso significa que elevações de custos podem ser atribuídas à qualidade do 

solo, que se deterioram pela ausência de melhores tratos por parte do agricultor. 
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TABELA 6 - Efeitos marginais da função ineficiência - valor esperado condicional 

do modelo Tobit 

Variável dependente 

Ineficiência custo 

1
/

/ *










ii

ii

xw
xw  

 
Efeitos 

marginais 

Erros-

padrão 
z P-valor 

Variáveis independentes      

Constante  9.442     1.458      6.47 0.000 

Idade Anos 0.0005    0.0015      0.38 0.705 

Educação Dummy -0.4002    0.0833     -4.8 0.000 

Tempo no lote Anos -0.0380    0.0107     -3.53 0.000 

Experiência na agricultulra Anos   -0.0077    0.0024     -3.11 0.002 

Treinamento Dummy    0.0587 0.0381      1.54 0.129 

Assistência técnica Dummy -0.2070    0.0647     -3.20 0.001 

Crédito Dummy -0.2693    0.0814     -3.30 0.000 

      

Log likelihood = -128.09      

LR χ
2
 (8)    =  77.81 

Prob > χ
2
     =     0.0000 

 
 

   

Pseudo R
2
    =     0.2330      

Fonte: Elaboração da autora a partir dos resultados da função ineficiência de custo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Esse estudo mostrou que os produtores do Baixo-Açu apresentaram grandes 

variações nos custos de produção. Notou-se, que a ineficiência implica em desperdício de 

recursos, como a água, e que utilizada de forma excessiva, em conjunto com outros insumos, 

poderá levar a redução da qualidade do solo e uma consequente redução na produtividade já 

que não é feito estudo de PH do solo para correção dos mesmos. Os resultados mostraram, 

ainda, que a redução de desperdício de recursos, e assim, da ineficiência de custo, está 

associada com o nível educacional do agricultor, a sua experiência na agricultura e 

principalmente na agricultura irrigada, seu acesso ao crédito e a assistência técnica. 

Também há os fatores externos a esses produtores que só ampliam suas 

dificuldades em reduzir custos. A carência de estrutura de produção e de comercialização que 

poderia ser bem desenvolvido pela cooperativa, a ausência do crédito, a omissão das 

instituições e a falta de políticas governamentais para o Perímetro apontam para a situação de 

pouca viabilidade dos agricultores familiares. A falta de manutenção do Perímetro também 

prejudica muitos produtores, que contam com uma drenagem deficiente, canos de transmissão 

de água danificados ou com vazamentos, acesso limitado aos lotes quando no período de 

fortes chuvas e em virtude de cheias periódicas que alagam o acesso dentro do perímetro, 

acesso rodoviário deficiente pelas rodovias muito danificadas que dificultam o escoamento da 

produção e alimentando ainda mais a ação dos intermediários para escoar a produção. 

Em geral, os principais pontos que limitam o desenvolvimento da agricultura 

irrigada são: ausência de ação coordenada e estruturada entre as obras de irrigação, a estrutura 

de produção (capacitação de mão-de-obra, caracterização de mercado, caracterização 

tecnológica, organização produtiva, etc.); a falta de política de crédito rural; ausência de ação 

em pesquisa e tecnologias adaptadas às culturas e aos sistemas de irrigação; a falta de 

continuidade das políticas de irrigação; e a falta de capacidade gerencial à maioria das 

organizações de produtores nos perímetros irrigados. Estas dificuldades estão muito presentes 

no Projeto Baixo-Açu e só apontam para a situação de pouca viabilidade dos agricultores 

familiares. 

Percebendo a potencialidade do Perímetro, onde os lotes de agricultores familiares 

chegam a atingir com a produção de frutas receita mensal em torno de R$ 4.500,00, muitos  
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são conscientes da situação em que se encontram e demonstram insatisfação. Intuitivamente 

sugerem a diminuição dos gastos com insumos.  

Um dos pontos que deve ser priorizado é a atuação da cooperativa como 

instrumento importante para iniciar a alteração de toda a lógica atual de desenvolvimento 

rural, onde a comercialização dos produtos se configura como prática essencial. E a 

possibilidade de ser desenvolvido um pool de produtores para aumentar a escala de produção, 

melhorar a qualidade dos produtos e comercializar direto a partir de uma Central. 

As principais políticas que poderiam ser extraídas do estudo são: A melhoria da 

assistência técnica, através da ampliação do número de técnicos e o número de produtores 

assistidos; A realização de cursos de capacitação e de manejo adequado das culturas para os 

produtores locais; Criando também, uma sistemática de cursos sobre fruticultura irrigada, 

custos, rede de comercialização e outros, de forma a tornar os produtores mais capacitados;  

A concessão do título de posse da terra aos irrigantes, para que eles possam usufruir de crédito 

rural e investir melhor na produção; Incentivos para evitar a rotatividade dos produtores, onde 

eles assumiriam compromisso com o projeto de irrigação, evitando-se especulações e/ou 

abandono dos lotes; Concessão de subsídio sobre a conta de energia, que permita aos 

produtores reduzir os custos sobre o consumo da água; Ativação da cooperativa para que, os 

irrigantes unidos, possam estabelecer uma comercialização e manejo adequado dos produtos 

na embalagem e conservação até o destino final, melhorando, assim, a qualidade do produto. 

Com essas alternativas, grande parte dos problemas do Projeto Baixo-Açu seriam amenizados, 

e a eficiência produtiva tenderia a aumentar pela utilização da ferramenta de planejamento 

adequado para cada cultura pelos produtores objetivando uma redução e um controle maior 

dos custos produtivos. 
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