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ANÂLISE 

RESUMO 

DA RENTABILIDADE ECONOHICA DA PRODUÇ~O 

HORTALICAS DO DISTRITO FEDERAL 

vii. 

DE 

Autor: CYRO KURIHARA 

Orientador: Prof. Dr. JOSE FERREIRA DE NORONHA 

Este trabalho tem por objetivo a an'lise da 

r~ntabilidade econ8mica da pr6duçlo de hortaliças. no 

Distrito Federal (DF)Jbusc~ndo determinar os fatores que 

afetam o nível de renda dos produtores. 

As informaç5es utilizadas para a anJlise, 

foram obtidas junto a 78 produtores de hortaliças amos

tr~do~ em 14 n~cleos rurais do DF, em 1986, mediante apli

caçlo de questionJrios. Esse levantamento· foi realizado 

pelo Centro Nacional de Pesquisa de Hortaliças - CNPHda 

Empresa Brasiieira de Pesquisa Agropecu'ria - EMBRAPA, com 

o objetivo de atender às exigincias de um Projeto 

n~~·Ferenb.:~ ~\os "Impactos Sócio-"E:c()n8mico~;; da Pesquisa de 

Ho)-t.:-\ 1 j.ç~-\s (1<:\ EI1BRAPI~". 

Para atender o objetivo desta pesquisa, foi 

feita. inicialmente. uma an'lise descritiva das principais 

características dos produtores de hortaliças do DF e, em 

seguida, uma an'lise de rentabilidade, utilizando como 
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instrumento <.\ análise de re9n:~ssão (·tonua U.nea\· e 109'<'-1.:"· 

rítmica), ajustando-se os dados pelo m~todo dos Hi~imos 

Quadrados Ordinirios. 

Os resultados estatísticos moétraram que Oc.> 

dados da amostra se" ajustaram melhor na forma linear, do 

que na forma logarítmica. 

mC)stl·OU que a \"(:mda 

bruta dos produtores est' diretamente relacionada com a 

'rea plantada, gastos com defensivos. investimentos em 

~iquinas e equipamentos e gastos com mio-de-obra. A ~enda 

bruta est' negativamente relacionada com a dist~ncia da 

As demais vari'veis consideradas, investi--

"mentos em benfeitorias, gastos com adubos e nivel de esco-

laridade, nio se mostraram eitatisticamente significativas 

A renda "liquida dos produtores relacionou-

se ~ositiva~ente com a 'rea plantada e com os gastos com 

defensivos. Os investimentos em" benfeitorias. gastos com 

adubos e distincia da pro~riedade afetaram a fenda liqUida 

de modo negativo. 

Investimentos em miquinas e equipamentos. 

gastos com mio-de-obra e nivel de escolaridade. nio se 

mostraram estatisticamente Significativas na análi~e de 

renda liquida dos produtores de hortali~as do DF. 
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PROFITABILITY ANAlYSIS OF VEGETABLE PRODUCTION IN THE 

FEDERAL DISTRICT 

Author: CYRO KURIHARA 

Adviser: Prof. Dr. JOSE FERREIRA DE NORONHA 

SUMMARY 

This stud~ aims to analize the profitabi-

--
lit~ of vegetable production in -the Federal District to 

identif~ the factor~ that contribute to the income leveI-

of the producers. 

Data was obtained from 78 vegetable far-

mers in 14 rural communiti~s of the Federal District in 

1986, through a questiorinaire. lhe surve~ wa~ undertaken 

b~' the Nacional Center for Horticultural Research - CNPH 

of the Bra~ilian Agricultura1 Re~earch Corpor,tion 

EMBRAPA as a part of a project stud~ing the socioeconomic 

impact of vegetable reseaich. 

A descriptive anal~sis_of the principal ca-

racteristics of farmers included in the surve~ was done. 

Th~n a regression anal~sis (linear and 1ogarithmic) usin9 

ordinar~ least squares method was undertaken. 

lhe results show a better fit for - linear 

- functions as compared to the logarithmic functions. 
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income was directl~ related to cultivated area,. pesticide 

expend i t U\"es, investments in machiner~ and equipment and 

labor expenelitures. Gross income i5 negativ~l~ yelated to 

the distance trom the farms to terminalmarkets. 

Invest ment s .in· mac:h in e'!:; anel T!,\\"m equ ip-

ment, labor expenditure and education . leveI were not 

stat i!:',t :i.cal1~ significant as dependent in 

explaining gross income. 

lhe proelucer. net income 1S positivel~ 

relatedto area under crop and pisticide expenditure. lhe 

building invE-~stments·, fert:i.li:.:!.e\" €-~xpend:i.tures anel distanc€-:' 

trom lhe farms to the markets affect., net income negati-

. 
Other variables considered, such as machi-

ner~ and equipment, labor expenditures and education 

le~el, did not show significant results in the net income 

anal~sis cf the Federal District vegetable farmers, 



1. INTRODUC~O 

o Distrito Federal (DF) esti localizado na 

regilo Centro-Oeste~ na pa~te mais elevada do Planalto 

- Central com a altitude m'xima de li58 m (LONGO, 1985). 

Em i9B6~ sua popula~io era de 1.614.929 ha-

bitantes~ sendo que apenas 47.285 pessoas constituiam a 

populaç~o rural, representando 2~93X~ enquanto 97,07X es-

tava~ distribuídos em dez (10) centros urbanos (Tabela 1). 

A 'rua do DF & de 5.814 km2, dos quais 

"474.899 ha n.\\" a 1 . Está 

situado sob solos de cerrado cujas.caracteristicas s;o: 

baixa fertilidade, acidez elevada dos solos ~ susceptibi-

lidade ~ erosio devido ao clima (intensidade de distribui

çio da pluviometria), permeabil~dade do solo, extenslo do 

declive acentuado etc. Em face da peculiaridade de seus 

solos, elevadas quantidades de c~lc'rio, mat&~ia. orginica, 

fósforo etc. s;o exigidas para o cultivo de hortaliças 

no cerrado (COMISS~O DE PLANEJAMENTO AGRíCOLA DO DISTRITO 

FEDERAL - CEPA/DF, 1983). 

O clima & caracterizado por uma mescla dos 

tipos "t,"opical de ~;(:wana" e "tempe\"ado chuvoso de· inVel"nO 

'seco" e apresenta duas estações bem definidas. Segundo 



Tabela i - Populaç5es urbana e rural do DF, 19a6. 

loc<:'\l idade'!;; popu 1 <'-I,ção 

ZONA· URBANA 1.567.644 

F'l.'i1.no Piloto 35~ .. 873 

ClMmr.ei ro 60. :1.27 

Guan:\ 127. rtA6 

I'J.ltc: I eo Bandein\nte 22.01.4 

Gama 170.244 

Tagl,l,atinga 24i.00:í. 

Ceil;g.ndia 439.238 

Bn".zlândia 25.285 

Bob,- ad inho 77.544 

F'l ana 1 t :i.na 52.372 

ZONA RURAL 47.285 

DISTRITO FEDERAL 1.614.929· 

on 

,.) 
c. 

97,O7 

22,45 

~3, 84 

8,16 

1,40 

10.86 

1.5,37 

28,02 

1,61 

4,95 

~~, 34 

2,93 

100,00 

Fonte: Anuiria Estatístico do Distrito Federal (1986). 

(l) 
REIS, de maio a setembro ocorre uma estaçio seca e fria, 

registrando, em certos periodos, precipitaç5es inferiores 

a 30 mm de chuva. As temperaturas m'dias slo inferiores a 

(1) REIS, N.V.B. <EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisas de 

Hortaliças). Bn:\sil:í.a, DF) Comunj,cat;~-io P(~sso<:l.1. 

(1988) . 
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o o 
30 C durante o dia e abaixo de 15 C no período noturno, 

com umidade relativa do ar Variando de 40 a 65%, regis-

trando. em certos períodos do dia, menos dei5K. 

A esta,lo ~mida e quente que cobre os 

demais meses do ano 'caracterizada pela ocorrincia média 

de 80% da p~ecipitaçlo anual de 1.500 mm aproximadamente. 

o 
As' temperaturas médias sio superiores a 30 C durante o 

o 
'dia e acima de 17 C no período noturno, com u~idade 

relativa do ar variando de 70 a 80%. 

A d~~tribuiçlode chuvas' um forte condi-o 

cionante na produ,lo agricola da regilo, porém, a preci-

pitaç;o anual é suficiente para a maioria dos cultivos. 

Uma das pr'ticas utilizadas pelos .gricultores que nio. 

duçlo do uso de insumos. buscando uma pr'tica de produ~io. 

na qu~l consiga combinar risco clim'tico com o de investi-

menta. E possivel que essa seja uma das causas da baixa 

receptividade de manejo mais avançados, como a ado,io de 

niveis de adubaçio compativeis com a~ condiç5es de baixa 

fertilidade do solo. bem como o retardamento da expansio 

da 'rea c~ltivada no cerrado (CEPA/DF, 1983). 

Essa PO\" 

PASTORE (1976), que caracteriza o setor agrícola como uma 

das atividades mais complexas, em razlo da incerteza 
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sobre in~meros fen8menos clim'ticos e bio16gicos , al'm da 

grande quantidade de vari'veis que afetam a lucratividade 

do produtdr. Isso faz com que o processo de decisio do 

produtor seja cercado de insegura~ça, dificuitando o pro-

cesso de ado~io de tecnologias modernas e comprometendo· o 

resultado econ8mico no estabelecimento. 

1.1. Breve Hist6rico da Area Rural do Distrito Federal 

Quando da defini~lo dos limites da irea do 

novo Distrito Feder~l e da aprova~lo do plano diretor para 

a constru~io de Brasília. em 1956. a primeira medida to

mada pelo poder póblico fai o reordenamento d~ estrutura 

de posse da propriedade rural. das 'reas desapropriadas 

dos municípios goianos de Formosa. Planaltina e Lu~iinia. 

Com o intuito de preservar as terras da 

.especulaçlo imobili'ria , o Governo optou pela manuten~lo. 

nas mlos do poder póblico , das 'reas desapropriadas por 

interesse social. introduzindo o sistema de arrendamento a 

chefes de família com experi~ncia agritoIa comprovada 

(PEBAYLE. 1971). 

Segundo BRUNO (1976). esse sistema assume 

características diferentes das usualmente conhecidas. em 

,razlo de qU~ o propriet'riodas terras ~ o pr6prio Gover

no, resultando na transformaçlo de uma economia agriria 

tradicional para uma ecoriomia sob certos 

aspectos quase socializantes. onde a produ~lo agrícola 



representasse a base do desenvolvimento do DF. 

o sistema de arrendamento no DF tem sido 

aperfeiçoado por leis e decretos ao longo dos anos e apre-

senta as seguintes características: 

1) prazo de 15 anos (renov'veis) e transferível aos he~-

deiros; 

-2) em caso de rescisio contratual 1 h' a indeni2a~io pelo 

Governo das benfeitorias realizadas pelo arrendat'rio; 

3) a taxa anual de arrendamento é de 5% do Maior Valor de 

4) ap6s 5 anos de contrato, ci arrendatirio pode vender o 

direito a terceirOS I com anu@neia do Governoi 

5) o Governo pode direcionar a exploraçlo agricola, vi-

sando aos altos interesses da comunidade l vinculando o 

contrato de arrendamento a um plano de titiliza~~o 

racionaI (CEPA/DF, 1988). 
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i~2. Caracteristicas da Area Rural do Distrito Federal 

N~o obstante a ext~ns;o de 474.899 ha des

tinada ~ área rur~l, somente 226.390,7 ha (47,7X) encon

travam-se ocupados em 1984 (ANUARIO ESTATlSTICO DO DF, 

1986). Deste montante, uma parte est' sendo administrada 

pela Fundaçio Zoobotlnica. do Distrito Federal (FZDF), 

compreendendo, em 1986, uma área de 144.618,2 ha, distri

buídos em nócleos rurais, co18nias agrícolas, agrovilas, 

projetos e áreas especiais (Tabela 2). 

Os ndcleos rurais e as col8nias agrícolas 

diferem basicamente pelo tamanho dos lotes e funç~o so

cial. Enquanto os primeiros apresentam lotes relativamente 

maiores e' produç;o dirigida ~ comercializaç;o para abaste

cimento do mercado, as ~ltimas t@m tamanho reduzido e a 

Rfoduç;o cumpre a funç~o social de subsistincia, sendo os 

seus produtores caracterizados como de baixa re~da. 

O n~cleo rural' constituido de grandes 'reas 

subdivididas em lotes que 0ariam de 4 a 300 'ha, dependendo 

da sua destinaç~o. As 'reas mais pr6~imas à zona urbana 

~omp5~m-se de lotes menores, destinados à produç~o inten

siva de hortaliças. Os )otes de 20 a 50 ha foram reserva~ 

dos ~ produç~o de outros produtos alimentares b'sicos e os 

lotes maiores, de 50 a 300 ha, para pecuiria e outras 

exploraç5es agricolas. 
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Tabela 2 - Area, rurais administradas pela FZDF - 1986 

No. de 

lotes -----_. __ ..... _ .... _._-_ .... __ ................ _---_._._ ...... __ .:...-._-_.- .... - .... _ ..... .:..._-------------_ ... .. 

Núc I EWS nu-ais 16 j .. 257 69.339/~ 

Colonia~:) ag,-1.co 1 ai:; 12 646 10.708,9 

Ag\-ovi 1 as 04 10:~ 29,2 

P,-ojet os especiais 07 ··70:3 1.7.062,6 

An~<:\s e~.)p~~c iais 223 223 47.47{3,5 

---------------------------------------------------------
Total 262 2.232 

F(.')nb!': Anuá,-io Estatístico do DF <:i.98l». 

Esses ndcleos rurais slo d(.')tados de infra-

estrutura mínima necessária para apoio. como: escolas, 

p6stos de a~sistªncia t'Cnica e saúde, revenda de insumos 

agropecuários e com'rcio varejista de secos e molhados 

(administrado pelo Governo do Distrito Federal - GDF) e 

centros comunitários. Alguns já disp5em de mercados de 

produtores; como estrutura de comerciali2a~~o de seus 

produtos (EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENS~O RURAL 

- EMATER/DF. 1988). 

As col8nias agrícolas nlo disp5em da mesma 

infra-estrutura existente nos núcleos rurais, limitando-se 

em alguns casos a contar com escolas, postos de sadde e 

centros comunitários (CEPA/DF, 1983). 
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As agrovilas 510 n~cleos de residincias de 

trabalhadores rurais, dotados de escolas, centros comuni

tirios, postos de sadde, pra~as de esportes, casas de fa

·rinha ou outro tipo de inddstria caseira. 

As 'reas especiais ou isoladas s~o desti

nadas a projetos agropecu'rios de grande porte (EMATER/DF, 

i 988") . 

sob administra~~o do Instituto 

Nacional de Colo~i2aç~0 e Reforma Agriria (INCRA), o Pro

jeto Integrado de Coloni2a~;o Alexandre Gusm~o, abrangendo 

uma 'rea de 23.000 ha, tendo.os lotes uma 'rea média de 

5 ha. Este projeto foi implantado com a finalidade de pro

mover, n~ DF, "a produçlo de hortifrutigranjeiros e confe

rira titulo definitivo aos"propriet'rios para facilitar o 

acesso ao cr~dito e financiamento banc'rio (CEPA/DF, 

i 983) . 

A partir de 1977, o Banco Central autorizou 

a concessio de financia~ento rural aos arrendat'rios, sob 

a garantia dos direitos do contrato de arrendamento, pois, 

ati entio, os arrendat'rios tinham dificuldade na obten~io 

dos financiamentos compatíveis com os gastos de custeio e 

investimento para a produ~;o (BRUNO, 1976). 

Al'm das 'reas arrendad~s"pelo Governo, as 

'reas rurais tamb~m slo ocupadas por reservas naturais, 

parques e ireas de domínio de órgios pdblicos (inclusive 

das Forças Armadas), abrangendo cerca de 130.000 ha, sendo 



que algumas dessas 
, 

encontram-se de areas Eln processo regu-

larizaçlo juridica (EMATER/DF, 1988) . 

Apesar dessa estrut~r~ de u das ter-ocupaçao 

ras, existem, ainda, 'reas nlo desapropri~das e que perma-

necem nas m~os de particulares," ocorrendo grande especula-

~Io imobiliária, apesar da preocupa,lo do governo, gerando 

elevadon~mero de pequenas chácaras, geralmente improdu-

tivas e utilizadas para lazer (BRUNO, 1976). 

1.3. A Produçlo d~ hortaliças no Distrito Federal 

A a9ricultur~no DF tem-se caracterizado 

pela rroduçio de alimentos voltada para o abastecimento do 

mercado interno, reduzindo, ao 10n90 do tempo, a dependin-

cia de abastecimento di outros centros produtóres tradici-

anais. Essa preocupaçlo deveu-se, principalmente, a dois 

fatores: 

1) distAncia de Brasilia dos centros produtores, fator que 

onerava sobremaneira o custo dos alimentos, represen-

tando uma pesada carga no orçamento da populaçioi 

2) necessidade da reduçlo de depend@ncia da nova Capital 

da Rep~blica em relaçio a outras 'reas. 

Diante disso, a auto-suficiincia de abas-

tecimento agricola passou"a ser um desafio ao Governo, 

principalmente levando em consideraçio a falta de tecno-

10gia para a r~giio do cerrado. Nessa perspectiva, o de-
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senvolvimento das atividades de pesquisa, da assist&ncia 

técnica e da açio pioneira dos produtores vindos de outras 

regiaes do Brasil, ou mesmo do exterior, foi decisivo para 

alcançar os objetivos de abastecim~nto para ~ populaçlo do 

DF (EMATER/DF, 1988). 

A produçlo de hortaliças é uma das ativi-

dade~1 a!.H icol a~) que mais' se d€-~st ac:m"am na reg ilo. Os \"en-

dimentos médios, em 1986, alcançaram níveis superiores ~s 

da m~dia nacional, destacando-se o chuchu, a batata, a 

A produçio de hortaliças no DF apresenta um 

padrio regularmente repetido em duas ~pocas do' ano: 

i) nos meses ~midos e quentes, o desenvolvimento das cul-

turas é bastante dificultado por excesso de chuvas, 

causando elevaçio da u~idade relativa do ar, e quando 

associado ~s altas temperaturas, favorece a incid&ncia 

mate, bata~a e outras; 

2) nos meses secos e frios, as culturas sede~envolvem com 

maior facilidade, devido l baixa incidincia de pragas 

e doenças, sendo. no entanto, indispens~vel o uso de 

t 
sistem~ de irrigaçlo na produçio (REIS ). 

De modo geral, na primeira ~poca os rendi-

mentos slo mais baixos, diminuindo sobre~aneira a oferta 
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Tabela 3 - ~endimento m~dio de algumas hortaliças 

produzidas no DF, 1986. 

-----------------------------------------------_._--------

Produto 

Rendimento m~dio (Kg/ha) 

-----------~--------------

(A) 

<**) 
Brasil 

<B) 

(A/B) 

---------------------------~------------------------------

Alface ·16.000(a) 12.000(a) 1,33 

Alho 5.706 4.221 1,35 

Batata-doce 16.580 9.778 1,70 
.~ 

Batata-inglesa 24.633 11.405 2,16 

Cebola 5.000 10.020 0,50 

Cenoura 25.000(a) 22.000(a) 1,14 

Chuchu 65.000(a) 20.000(a) 3,25 

Ervilha (gr~os) 1.800(a) 1.500(a) 1,20 

Quiabo 15.000(a) 12.000(a) 1,25 

Repolho 33.000(a) 30.000(a) 1,10 

Tomate 49.938 35.709 1~40 

-------------------------~--------------------------------
Fontes: (*) Anu'rio Estatístico do DF (1986).· 

( •• ) Anuirio Estatístico do Brasil (1986). 

(a> OLIVEIRA et ali1 (1988). 



no mercado e, por conseguinte, a necessidade de importaçlo 
. . 

do produto de outros Estados, principalmente de beterraba, 

cebola, alh6 e outros, acarr~tando em pre~os mais altos. 

No segundo período, os preços sio mais baixos, pois as 

quantidades oferecidas sio relativamente maiores, em con~ 

sequ@ncia, os'pre~os tamb~m apresentam um padr~o regular-

mente repetido e de sentido contririo ao das quantidades 

(CASTOR & SILVA, 1986). 

fie acordo com UENO & AMARO (1980), as hor-

apresentam características diferentes em relaçio 

a outros produtos agrícolas, principalmente nos aspectos 

de pr6duç~o (ciclo curto), alta pe,-ec:i.bilid<:\cle do pro,duto 

e das variaç5es estacionais nas quantidades ofertadas, 

ctijos efeitos refletem nos preços. 

Outra característica marcante naproduçio 

de hortaliças ~ o car't~r intensivo, principalmente no 

de-obra e insumos (adubos, defensivos, sementes etc.>, no-

tando-se a crescente utilizaçio da equipamentos modernos 

na 'rea produtora. 

E bastante elevada a proporç~o de produto-

res que utilizam sementes selecionadas, sistemas de 1rri-

gaç~o mecanizados, adubaçio e calagem etc (Tabela 4). 



(2) 
No estudo de GOMES et alii, 

1.3. 

rendimento m~dio alcançados pelos produtore~ de hortaliças 

do DF .;0 at"ribuid6s, em parteJ ao uso em nível elevado de 

insumos e de pr'ticas modernas de p~oduç;oJ aliados aos 

esfor~os conjugados das diversas instituiç5es (pesquisa, 

extensio rural e banc'ria' .que at~am no DF. 

1.3.1. Uso de insumos e pr'ticas 

(2) 
Segundo pesquisa de GOMES et alii~ baseado 

nos dados da amostra dos produtores de hortali~as d6 DF em 

1982, a grande maioria (mais de 80%) dos produtores d~ 

hortaliç~s" utilizam insumos modernos e adotam pr~ticas 

agrícolas avançadas. A utiliza~io de insumos e pr'ticas 

modernas, tem como objetivo garantir altos rendimentos e 

produtos de maior pre~o na cota~;o do mercado. 

As ut :í.l i.~ada~1 

produtores do tiF slo adu~a~lo verde (17,0%) e controle 

biol6gico de pragas e doenças (10,0%), al~m de outras 

re~omendados pelas instituiç5es de pesquisas e extenslo 

rural e que 510 utiljzadas por reduzido n~mero de 

(2) GOMES, G.C.; CASTOR, O.S. J QUINDERE 0UNIOR, R. 

silia,DF). Estudo sobre a produ~lo de hortaliças no 
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produtores, a saber: 

.) tratamento de sementes; 

c) utilizaçio de adubos e def~nsivos em niveis recomenda-

dos pelos t&cnicos da extensio rural etc. 

A olericultura requer o uso intensivo de 

capital (sistema de irrigaçlo, veiculo, insumos e outros), 

mas & uma atividade que possibilita a obtençio de altos 

~endimentos físicos e m~ior Renda Liquida por unidade de 

Tabel'1 4 Uso de Insumos e pr~ticas mais adotados pelos 
. . 

horticultores do DF em 1982. 

Insu~os / pr~ticas 00 

Sementes e mudas selecionadas 

Sistema de irrigaç;o (mecanizada) 97,0 

Controle de ervas (capina) 97,0 

Confrole de ervas (herbicidas) 63,0 

93,0 

93.0 

Calagem 87,0 

Controle de pragas (inseticidas) 87,0 

Controle de doenças 80,0 

----------------------------------------------------------
(2) 

Fonte: GOMES et ali1. 
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irea cultivada, possibilitando um refinamento d~ tecnolo

gia, em grau mais elevado que nas demais exploraç5es agri~ 

colas. Possibilita, ainda, a geraçio de grande nómero de 

empregos (uso intensivo de mio-de-obra d~sde a semeadura 

at' a comercializaçio) e mant'mo solo ocupado ao longo do 

ano. 

A produçio regional de hortaliças' colota

da, principalmente, na Central de Abastecimento do Distri

to Fedeial S/A (CEASA/DF), estimando-se que por ali passe 

aproximadamente 80X da p~oduç;o iocal. O restante' ven

dido diretamente pelos prodtitofes no comércio varejista, 

'quitandas. supermercados e feiras~livres. Alguns produtos 

tIro sido deslocados para estados vizinhos 

1983). 
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1.4. Problema e objetivos 

A produç;o de hortaliças no Distrito Fede-

raI tem aumentado significativamente nos Lll t imos anos, 

abastecendo quase a. totalidade das necessidades do mercado 

interno (Tabela 5). Tem con~iç~es de, em futuropr6-

ximo, atender o aumento da demanda das regiões deficiti

rias, bem como aumentar a oferta para o setor industrial 

(principalmente ervilha, tomate rasteiro e milho-doce) e 

·pan:\ o me\-c~:\do ext: en10 ri(:\~s fO\"lm:\s .. in-n<~.h.l.\-a" e "p\--oces--

(como p:i.ment~\o, :i.nhame, a~)pa\-gos, ervilhas etc), 

sem comprometer o. ab~~tecimento do DF. 

O aumento da produçlo de hortaliças no DF 

poderl ser conseguido por duas maneiras: 

a) expans;o da fronteira agricola, utilizando as tecnolo

gias disponíveis ~ara· o manejo dos solos de cerrado; 

b) .aumento do rendimento m~dio, atraY~s do uso de t~cnicas 

mais eTicl.entes. 

Para a expans;o da fronteira agrícola, o DF 

possuia, ainda em 1984, grande irea disponível, pois dos 

226.390,7 ha que comp5em a 'rea rural (47.7% do total 

da 'rea destinada). somente 92.751.3 ha (41.0 %) estav~m 

ocupados ou em vias de exploraçlo e 82.681,3 ha (36.5 %) 

de 'reas aprovei~'veis, por'm nlo exploradas (ANUARIO ES

TATlsTICO DO DISTRITO FEDERAL, 1986). 



t7. 

Tabela 5 - Volum. comercializado e produç~o das principais 

hortaliças no DF em 1986. 

(Em tonelada) 

COlTle\"' c i .. ). 1 i zaclo B/A 

(A) (13) 0.0 

--------------------------------------~-------------------

AI h\ce i. 1.62 , 0 i.j.47,~) r;8,5 

Be~t<üa·..;inglesa 1.8.6(>1.,0 1 ~t . 6l3, 0 U~. ) 62,2 

Bettn· ,- ab <:\ 2. if.?2, 2 2 . 00é> 15 94,5 

CenOUl"<!\. 6. 76~j, 2 1.3.87(1,0 (<.d 205, ê!. 

Chuchu 3.746,B 3. 2~j2, 2 H6,S 

P!::;p lno ~. . !:i ~:l7 , f.) j .. 025, ~i 66,'7 

F'im€:~ntão 1. . 8::~6 J 7 i.092,4 ~j9 I 5 

Re~polho 4 . 79~; ,9 4.180,1. 87,2 

T()mat (~ j.!:i . 6:36, 0 <J. 772, 0 l.>í?' I 5 

Fontes: Acompanhamento mensal do produto - CEASA/DF, (1986). 

(~) Informativo da Produção Agrícola - EMATER/DF, 

U.986) . 

Segundo RICHTER & KONSEN(i979', a exten-

slo da 'rea cultivada e rendimentos slo elementos funda-

mentais para uma an~lise sobre aumento da produçlo ou 

melhoria de abastecimento de produtos agricolas. 

Os aumentos de rendimentos indicam menor 

utilização de recursos para a produção de uma unidade de 

produto. Em certas condiç5es, os acréscimos de rendimento 
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agri~ola traduzem-se em aumentos de produç;o a preços 

relativamente mais baratos ou, entio, contribuem para a 

tl 'l' '" E~-:'; ,a J J, l,l.r.a(,~ <':\0 dos" preços, Portanto, ~ medida em que os 

'preços dos produtos pressionam o custo de vida, o aumento 

do rendi~ento m~dio contribue positivamente para o combate 

à inflaç~o. Como os consumidores de baixo poder aquisitivo 

gastam grande parte do seu or~amento com alimentos, eles 

slo os maiores beneficiirios do processo. Assim, o aumento 

do rendimento contribui para· aliviar as tens5es existentes 

nas cidades e melhorar a dieta alimentar de sua~ popula-

De acordo com AVILA et a1ii (1985), grande 

nómero de"agricultores provenientes de familias de siti-

antes e colonos dos Estados da regilo Sul, estabeleceram-

se nas novas 'reas do cerrado e de fronteira como novos 

empres'rio~, fazendo suce~so com uma agricultura comerci~l 

e de alto nível tecno16gico. 

Os produtores do DF nlo utilizam muito as 

facilidades do cr~dito banc'~io e tampouco auferem rendas 

qUe nlo sejam do trabalho na propriedade (LONGO, 1985) , 

podendo-se inferir que a atividade disp5e de condiç5es 

para crescimehto autosustentado, com base nas rendas gera-

Os produtores do DF apresentam caracteris-

ticas diferentes em relaçlo i maioria dos produtores de 

outras partes do Brasil, possuindo muitqs anos de escola-
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ridade e procedentes de regi5es mais desenvolvidas do Pais 

ou do Jap~o (LONGO, 1985). 

No estudo de RICHTER & KONSEN (1979', na 

busca de explicaç~es para difereri~as no r~ndimentD dos 

agricultores. nem sempre se encontra a correspond~ncia es

perada entre a ado~~o de pr'ticas e os aumentos de produ

tividade, ou entre a ado~~o e o aumento 'de renda. Portan~ 

to, ni6 parece correto buscar uma resposta para o rendi

mento somente nos insumos modernos. de natur~za química e 

bio16gica. sem leva~ em considera~lo a capacidade adminis

trativa do produtor. educaçio formal. informaçlo técni~a. 

manejo da produçlo etc .• pois essas evid~~cias podem 

afetar significativamente os resultadas em termos de safra 

ou de renda. 

A importin~ia da qualifica~~o do produtor 

tamb'm foi estudada por SCHUL1Z (1965). segundo o qual. as 

diferenças existentes na produ~~o agrícola entre os 

países é explicada. fundamentalmente. pelas diferen~as na 

capacitaç~o dos produtores na conduçio d~ atividade 

agricola. Existe uma rela~~o positiva entre o nível das 

habilidades e do conhecimento dos agricultores e o nível 

de rendimento. 

Portanto, pressup5e-se neste estudo que o 

nivel de habilidades. conhecimento e capacita~io dos 

produtores estio associados com o seu nivel de escola

ridade. 
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Baseado nessas caracteristicas l 'prop5e-se o 

estudo da anilise de rentabilidade econ8mica da produ~~o 

de hortaliças no DFI associando ~s caracteristicas dos 

'produtores com 05 fatores de produçio tridicionais, niveis 

de utilizaçio dos insumos e tecnologias modernas. 

'1.4.1. Objetivos 

o presente estudo tem por objetivo a an'

lise da'rentabilidade econ8mica da produçio de hortaliças 

nb DF, buscando determinar os fat~res que contribuem p~ra 

o nível de renda dos produtotes. Os objetivos especificas 

a) analisar as características dos produtore~ de hortali

ças do DF; 

b)det~rminar os fatores que afetam l significativamente, o 

resultado econ8mico da produçio de hortaliças no DF. 
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2. METODOLOGIA 

2.1. Base de dados 

Em 1986. o Centro Nacional de Pesquisa de 

Hortaliças (CNPH), da Empresa Brasileira de Pesquisa Agro

pecu~ria (EHBRAPA', coletou um conjunto de dados s6cio

ecoriBmicos junto aos produtores de hortaliças, localizados 

e~ 14 n~cleos rurais do DF (Mapa 1', mediante aplicaç~o de 

questionirios. As informaç5es foram obtidas com o objetivo 

de atender ~s eXigincias do Projeto d~ Estudo do Impacto 

S6cio-econ6mico da Pesquisa de Hortaliças da EMBRAPA. 

A determi~aç~o da amostra foi feita com 

ba~e nos "dados do Cadastro de Produtores da Empresa de 

Assist&ncia T~cnica e Exte~s~o Rural (EMATER/DF), sendo 

que a disponibilidade de recursos para o acompanhamento" 

dos produtores no campo, limitou em 78 o n~mero de produ

tores entrevistados (Tabela 6), 

2.2. Localizaçlo das propriedades 

Os estabelecimentos agrícolas amostrados, 

situam-se, em m~dia, a 42km do centro de comercializaç;o 

(CEASA/DF). Os estabelecimentos de menor ~rea est.o loca-

lizados em regi5es mais pr6ximas das zonas urbanas, 

enquantci 05 que apresentam 'reas maiores estlo localizados 

mais distantes da zona urbana. 
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Nos questionirios. estio registradas infor-

e equipamentos e mio-d~-obra. capital imobiliza~o. utili-

aaçio de insumos e tecnologias modernas. despesas gerais. 

financiamentos e investimentos realizados. recebimentos de 

.assistincia t~cnica. nivel de renda e qualidade de vida . 

. ~ 

2.4. Avalia~io da qualidade dos dados 

A análise desenvolvida sobre 05 dados cole-

tados. pelo Projeto de Pesquisa do CNPHortaliças. da 

EMBRAPA. foi realizada na pressuPosiçio de que os mesmos 

nlo ~stavam sujeitos a erros de medida ou que os erros 

insignificantes para comprometer os '" esu 1 t ad o~.; 

obtidos. I:" tI' 'oi· ~s:a exp lcaçao se em de 

que a ~aioria dos produtores informantes nio mant&m regis-

tr6 de contabilidade agricola em suas propriedades. Entre-

tanto. apesar da deficiincia apontada. os dados coletado5 

sio os mais fidedignos que se poderia conseguir. 



10
 • 

B
R

A
ZL

A
N

D
IA

 

. 5. 
G

A
M

A
 

5 • 
SO

B
R

A
D

IN
H

O
 

9 
C

E
A

S
A

-D
F

 
6]

) 

5 
6 

• 
P

IP
IR

IP
A

U
 

• 
P

LA
N

A
LT

IN
A

 

6 • 
TA

Q
U

A
R

A
 

M
ap

a 
l-

N
ú

c
le

o
s
 
ru

ra
is

 
d

o
 D

is
tr

i 
to

 F
e
d

e
ra

l 
e 

n
ú

m
er

o
 d

e
 p

ro
d

u
to

re
s
 p

a
rt

ic
ip

a
n

't
:-

e
s 

em
 

1
9

8
6

. 

N
 

W
 



24. 

Tabela 6 - N~mero de produtores de hortaliças entrevis-

tadas, segundo o nócleo rural do DF em 1986. 

---------------------------------------------------------
Ndcleo Rural ·.no. de pr6dutores 

Vargem Bonita 10 

Ceasa 09 

Taguatinga 06 

'Brazlindia 10 

Incra 02 

Gama 05 

Jardim 

Rio Preto 04 

Taquara 06 

Tabatinga 06 

Pipiripau 06 

Planaltina 05 

Sobradinho 05 

Nócleo Barideirante 02 

---------------------------------------------~-----------

T O TAL 78 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Este conjunto de dados serviu como ,base 

para o estudo da an'lise de rentabilidade da produçlo de 

hortaliças no DF, utilizando-se a metodologia descrita a 

seguir. 



2.5. Metodologia de anilis€ 

par~ atender aos objetivos desta pesquisa, 

foi feita, inicialmente, uma an~lise descritiva das prin-

cipais caracteristicas dos produtores de hortaliças do DF. 

Em seguida, ser~ feita uma ~nilise estatistica dos efeitos 

de algumas vari~veis sobre os resultados econSmicos de 

produçio de hortaliças. 

Os fundamentos da an'lise de re9ress~o uti-

lixados neste estudo foram-baseados em KMENTA (1978), 

HOFFMANN a VIEIRA (1983) e JOHNSTON (1986). 

Foram estimados dois modelos alternativos: 

um na forma linear e outro utilizando os logaritmos-

(comun) dos valores das vari~veis consideradas, com -o 

objetivo de obter o melhor modelo de aj~stamento da 

o modelo linear pode ser expresso, estatis-

ticamente, como na equaçio (1): 

y ~ b + b X + ... + b X + e 
i o 1 i1 p ip i 

e para' o modelo logarítmico, a equaç;o pode ser expressa 

como na forma (2) abaixo: 
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10g Y - 109 a + b 109 X + ... + b 109 X + 1 og' e (2) 

onde: 

1. i 1 p ir 

Y ~ vari'vel dependente; 
i 

b e a = intercepto da fun~~o; 
o 

b I" 'Ih c coeficientes de 
j. p 

X I" .,X c vari'veis independintesi 
i p 

e ~ erros aleat6r~osi 
i 

o ajustamento dos modelos aos dados amos-

trais foram efetuados pelo método dos Quadrados Mínimos 

Ord:i.ni·\)-ios. 

A eficiincia das equa~5es das regress5es 

foram avaliadas com base no coeficiente de determinaç~o 

2 
m\~l1t. i p b':\ (R ) .. 

Para testar o nível de si~niticincia d~s 

regress5es e das est"imativas dos parlmetros obtidas pelo 

m'todo dos Quadrados Mínimos Ordin'rios l 'oram utiliz~das 

as estat l.st ica~; de "F" d(':~ Snedecor' I f~ "t .. de Stud(','nt I n:~"s'"' 

pect ivam€-:nb,,:. 

ser~o utilizados os seguintes crit~rios: 

a) coerincia dos sinais dos coeficientes de regress~o com 
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os principias econSmicos, 

b) Clue o vale)r ele "F" ~>eja signi-ficat.::i.vo ao n:í.vel ele at.é 

c) que o valor elo coeficiente de Jeterminaç~o m~ltipla 

P-
CR ) seja relativamente alto (próximo de 1), 

d) ~io existir nenhuma rela~io linear exata entre qualquer 

das variáveis independentes. 

2.5.2. 'Vari'veis elo modelo estatístico 

As vari'veis utilizadas para o ajustamento 

das diferentes equaç5es, estio distriminados a seguir. As 

vari'veis sio expressas em valores correntes de 1986 .. 

Vari'veis dependentes 

Renda Bruta (Y ) 
1. 

Esta vari'vel refe~e-se l Renda Bruta obti-

da pelo produtor, proveniente da venda da produç~o (horta-

'I. j.ç:as, frutas, grios)e outras receitas (arrendamento de 

terras, aluguel de m'quinas e equipamentos, fretes, pres-

taç;o de serviços etc.) ~urante o ano de 1986. E expressa 

€-~m Cz"!l'i. 000,00. 

Renda Líquida (Y ) 
2 

Refere-se a renda percebida pelo produtor, 
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deduzindo-se da Receita Bruta, os custos vari'veis e os 

CU~5tos -fixos. De c,,\m.·t,c)c.: V~\-~~V°:t'e (C·V) "'a~o O t· ;:, ... ;a J (. ... J.';>' "' .. ;:, , ;:>. s gas os que 

variam de acordo com o nível de produçio na propriedade. 

como: gastos com adubos, s~mentes e mudas. defensivos, 

mão-ele-obra, fretes, combust~veis etc. Os custos fixos 

(CF) são os gastos que não variam com a quantidade produ-

zida, como: juros sobre o investimento realizado, ilTlpo~:;to 

fixo, custo ele arrendamento, depreciaçio etc. (HOFFMANN et 

'(;.1 :i. i, 1.984). 

Rl. :::: RB CV- CF 

ondE: : 

,RI.. -- Renda L.i (lU ida 

RB - Rench. Bn.d:'i\ 

CV - CU'f:;t o~> Var :i.ávei~. 

CF :::: Custos Fixo.,,; 

O valor da. depreciação dos bens de capital. 

via de regra. i calculado pelo m&todo de reavaliçió anual, 

que consiste em avaliar o bem anualmente, independente--

mente elo seu custo inicial, baseando-se no valor'de reven-

da. A diferença dos valores da avalia~io de um ano a outro 

, o valor da depreciaçio (HOFFHANN et a1il. 1984). Entre-

tanto, pela falta de dados sobre a reavaliação dos bens do 

ano anterior, estimou-se a depreciação, deduzindo um per-

centual sobre o valor dos bens declarados pelos produto-

0es, de acordo com a vida dtil dos bens, conforme sugerido 



por HOFFMANN et a1ii (1984). 

Area cultivada de hortaliças (X ) 
1. 

r?9. 

r:- t ., 1 I' , , lt· d c.s.a va'-J.ave n\·~··f..:n:~·-·se.a axea cu ~ :I.V(~ .. <3. f.~m 

hortaliças na propriedade~ no ano·de 1986. E expressa em 

ha. 

Valor "do investimento em m'quinas e equipamentos (X ) 
2 

Esta vari'vel refere-se ao valor dos b~ns 

em m'quinas e equipamentos existentes na propriedade; taIs 

como:microtrator~ trator~ implementos agrícolas, veicu~ 

los~ conjunto de irriga~lo (bomba~ motor~ canos etc) e 

outros. E expressa em Cz$1:000,00. 

Valor do investimento em benfeitorias (X ) 
3 

Esta vari'vel refere-se ao valor dos bens 

em benfeitorias existentes na propriedade,in~luindo casa-

sede~ casa de colono, dep6sito~ galp6es de miquinas e 

equipamentos etc. E expressa em Cz$ 1.000,00. 

Gastos com defensivos (X ) 
4 

Esta vari'vel refere-se aos valores gastos 

com defensivos (herbicidas J fung:i.c:i.d.3.s," :í.nset :i.cid<.'~; E~ 

outros) durante o ano de 1986. E expressa em Cz$1.000,00. 



Gastos com adubos ex ) 
5 

~30 . 

Esta vari'vel refere-se aos gastos com adu-

bos químicos (NPK) e orgAnicos, calc'rios e outros tipos 

de fertilizantes, 'durant~ o ano de 1986. ~ expressa em 

Cz~;i .000,00. 

Gastos com mio-de-obra (X ) 
6 

Esta vari'vel refere-se aos gastos com 

~ios-de-obra, permanente e te~por'ria, utilizada durante o 

ano de :1.906. I:~ e><P\-(~~.;;~:;a (.~m CjT.~~i .000,00. 

DistAncia da propriedade (X ) 
7 

refere-se ~ distAncia da 

propriedade rural, em relaçio ~ CEASA/DF, loca 1 onde ~;E·: 

concentra grande p~rte da comercializaçio dos produtos 

hortifrutigranjeiros produzidos no DF. E expressa pela 

distincia medida em km. 

Educaçlo formal ex ) 
8 

Esta vari'vel refere-se ·ao grau de escola-

lidade formal (primirio, secundirio e superior) dos pro-

dutores e analisados da seguinte forma: 

analfabeto - 0 ano de escola formal; 

prim'rio = 8 anos de escola formal; 

s~cund'rio - 11 anos de escola formai; 
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superior - 1~ anos de escola formal; 

forma logarítmica, foi utilizado o valor O,0001 para o 

grau de e5colaridad~ - 0 0an~lfabeto). 

Val~i.avel "Dumm~" (X ) 
9 

pa,~a separar os grupos de produtores de hortaliças 

(Ap~ndice$ 1 e 2). Foi dado o valor 0 (zero) para o grupo 

de produtores que produzem exclusivamente 

(Gr~po 1) e o varar '1 (um) para os demai~ produtores que 

diversificam a produ~lo com outras culturas (Grupo 2), no 

modelo linear. 

Para efeito de an'lis~ na forma 10garítmi~ 

ca~ foi dado o valor 1 (um) para OS produtores'do Grupo 1 

e o valor 10 (dez) para os. do Grupo 2. 
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3. RESULTADOS E DISCUSS~O 

Neste capitulo, s;o apresentados e discu

tidos as principais características sociais e econ8micas 

dos produtores de hortali~as do DF e, com base na an~lise 

de regress;o, os principais fatores que influenciam no 

rendimento econ8mico de suas exploraç5es. 

3.l.Resultados da an'lise descritiva 

Constata-se nesta pesquisa que a maioria 

dos produtores (88,5%) reslde nos· estabelecimentos rurais. 

05 demais residem em propriedades situadas nos n~cleos 

rurais (6 / 4%) e na zona urbana (5,1%). O tempo médio de 

resid~ncia destes produtores na regiio do DF ~ de cerca d~ 

13 anos. 

A idade dos produtores entrevistados va-

ria de 25 a 70 anos, sendo que a idade média encontrada 

foi de 44 anos. 

·Quanto i educaç~o formal, o nível dos pro

dutore~ . pode ser considerado alto. Cerca cl~ 93,6% dos 

entrevistados sio alf~beti2ados, dos quais 53,9% possuem o 

10. grau, 33,3% o 20. grau, 6,4% o nível superior e so

mente 6,4% se declaram analfabetos <Tabela 7). 
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Tabela 7 - ,Nivel de escolari~ade dos produtores de' 

hortaliças entrevistados em 1986. 

---------------------------------------------------------
Nivel No. de 

escolar produtores 

-----------------------------------~---------------------

Analfabeto 05 6,4 

10. grau 42 53 1 9 

20. grau 26 33 1 3 

Universitirio 05 6,4 

-----------------------------------------------------~---

Total 78 100,0 

Fonte: Dados d~ p~squ1sa. 

A taxa de analfabetismo da populaçio brasi-

leira da zona rural (pessoas com 15 anos ou mais> era, em 

1985 1 de 39,5% (ANUARIO ESTATISTICO DO BRASIL 1 1986). Ve-

ri'ica-s~ portanto l que, considerando o nível educacional, 

o~ produtores do DF slo p~ivile9iados em relaç~o à m~dia 

da popu)açlo rural brasileira. Observa-se tamb&m, entre os 

produtores do DF, uma alta.concentraçlo do nível educacio-

nal ~os ciclos de 10. e 20. graus. Resultados semelhantes 

(2') 

tamb~m foram encontrados por ,LONGO (1985) e GOMES et al1i. 

Qr ~ produtores e seus dependentes recebem 

assistincia m~dica e odontol6gica atrav~i de atendimento 

particular e da rede oficial, como por exemplo INPS, 

FUNRURAL e Fundaç~o Hospitalar do DF (vinculada à Secreta-
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ria de Sa~d~ do Governo do DF). 

3.1.1. Estrutura econ8mica dos 'estabelecimentos 

Uso da terra 

As atividades dos produtores sloL em geral, 

exercidas em seu pr6prio estabelecimento (73,1%) e somente 

26,9% n~o est~o ainda devidamente regularizados quanto ~ 

propriedade das terras que vim utilizando. 

As propri~dades agrícolas amostradas pos-

suem, em midia, 33,38 ha de irea total (variando de 2,5 a 

238,0 ha) e 23,41. ha de ârea m~dia explo~ada, dos quais 

7,11 ha slo cultivados com hortaliças, num processo de 

plantibs sucessivos ao longo do ano. Nos estabelecimentos 

de grandes 'reas, a maior pirte das· terras é utilizada 

para a produç;o de grios (soja, milho, feij~o etc.), fru-

ticultura, criaç;o de ariimais etc., sendo que uma reduzida 

parcela de terra é utilizada na produçio de hortaliças. 

A fraç~o menor, dedicada i produç~o de hortaliças nessas 

propriedades, di-se em funç~D das pr6prias cara~teristicas 

dessa atividade, N que 5ao: 

a) grande volume da produç~o por ha (tonelada/ha); 

b) ~tili2aç~o intensiva de capital e m;o-de-obra; 

c) alto risco associado ~ produçio. 

Conforme o tamanho da propriedade e os di-

ferentes usos da terra, podem-se en~ontrar diferenças no 
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re~ultado econBmico e nos fatores que influenciam a renda 

dos produtores. Disting~e~se, na amostra analisada, dois 

9rupos de produtores: 

a) produtores que produzem exclusivamente hortali~as, no 

total de 32 (41,0%) estabelecimentos (Grupo 1); 

b) produtores que al~m de produzirem hortaliças diversi-

ficam a exploraç;o com outras culturas, tais como: pro-

duçlo de gr;os, frutas, criaç5es de animais etc., no 

b.1 t a'1 de 46 C!59 , 0 X ) e f:i t a b e I e c i liI (':~ n tos ( G \"l\!:> o 2). 

3.1.2. Anilise comparativa entre os dois grupos de 

A 'rea liI~dia dos estabelecimentos do 

Grupo 1 foi calculada em 21,98 ha, sendo 12,09ha de irea 

explorada, dos quais 6,35 ha S~Q destinados ~prDduç;o de 

hortaliças (Tabela 8). Nos .estabelRcimentos do Grupo 2, a 

'rea m&dia ~ maior do que no Grupo l, possuindo em m&dia 

41,31 ha de irea total, sendo 31,29 ha de 'rea explorada, 

dos quais 7,65 ha s;o destinados l produç;o de hortaliças 

o coeficiente de variaç;o·(C.V.) demonstra 

que as ireas m&dias das propriedades do GruPo.1 & mais ho-

m09inea do que as do Grupo 2, com excess;o da 'rea total 

m&clia. 
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Nas áreas exploradas do Grupo 1, verificam-

se,. predominantemente, as atividades de produçio de horta-

liças, reservando-se parte da 'rea em desca~so para futu-

ros plantios (rot~çio de área). No Grupo 2, as 'reas ex-

em sua maior parte, l produçio de frutas, grios, criaç~es 

de anim<;l.i~;; etc. 

3.1.2.2. Investimentos m~dios realizados 

Nos estabelecimentos do Grupo 1, 05 valores 

~'dios investidos por ha de área explorada 

Cz$79.532,06 em máquinas e equipamentos e Cz$50.165,43 em 

benfeitorias (Tabela 8 ). Nos 'estabelecimentos do Grupo 2, 

05 investimentos foram da brdem de·Cz$26.689,50 em m'qui-

nas e equipamentos e Cz$44.798,65 em benfeitorias (Tabe-

la 9), inferiores em relaçlo aos produtores do GrUpo 1 em 

o coeficiente de v~riaçlo do investimento 

m'dio em miquinas e equipamentos nas propriedades do Grupo 

I, apresenta maior disperslo quando comparados ~s do Grupo 

2, demonstrando que o valor investido por ha de ~rea média 

, . I .... e mals10mogenea nessas propriedades do que 

relaçlo ~s do Grupo 1. Entretanto, os investimentos m&dios 

realizados em benfeitorias nos estabelecimentos do Grupo 1 

sio mais hom09ineo do que os investimentos m&dios reali-

zados nos estabelecimentos do Grupo 2. 
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3.1.2.3. Despesas e receitas médias 

Para os produtores do Grupo 1, os gastos 

médios calculados por ha de ~rea explorada durante o ano 

de 1986, foram: C2$16.283,88 em adubos •. C2$3.722,34 em 

defensivos. C2$3.710,72 em mio-de-obra e Cz$10.694,59 em 

despesas diversas. Os produtores do Grupo 2 tiveram 

gastos médios de C2$6.789,59 em adubos, 8z$1.160,35 com 

defensivos, Cz$1.547,49 com mio-de-obra e Cz$5.986,31 em 

despesas diversas. 

Como se pode observar, os produtores do 

Grupo i tiveram os gastos médios superiores aos do Grupo 

.2, indicando que o cultivo de hortali~as exige o uso in-

tensivó de adubo e defensivo e, principalmente da mio-de-

obra. 

o custo total médio por ha de irea explo

rada foi de C2$44.232,43 para o Grupo 1 (Tabela 8', tendo 

os custos variiveis participado com Cz$34.411,53 (77,8%) e 

os custos fixos com C2$9.820,90 (22,2%). Para o Grupo 2,· 

foi calculado o custo total médio de Cz$1~.5~1,34, sendo 

C2$15.483,74 (79,O%) em custos variiveis e C2$4.107,60 

(21%) em custos fixos (Tabela 9). 

O custo total médio e o custo fixó nas pro

priedades do Grupo 1 aprese~tam menores niveis de varia

çio, . demonstrando que os custos nesses estabelecimentos 

sio mais uniformes do que em rela~io aos do Grupo 2. 
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Quanto aos custos vari'veis, o C.V. nlo 

apresenta diferenças entre os grupos analisados. 

Nos estabelecimentos do Grupo 1, a Renda 

Bruta m~dia por ha de 'rea explorada foi de CzS91.456,03, 

dos quais CzS90.633,71 (99,1 %) sio provenientes da produ

çlo de hortaliças, e os restant~s CzS822.32 (0,9%) de re~ 

ceitas diversas CTabela.8 ). Para. os estabelecimentos do 

Grupo 2, a Renda Bruta média por ha foi de CzS41.894,58, 

sendo CzS37.988,34 (90,7%) s~o provenientes da produçlo de 

hortali~as e as demais de receitas diversas, sendo 

CzSi.340,63 (3.2%) de frutas, CzSl.937,10 (4,6%) de grios 

e CzS628,51 (1,5%) de outras rendas (Tabela 9), indicando 

qUE os produtores do Grupo 2 tim, também, como principal 

atividade a produçlo de hortaliças. 

Com r~laçKo ~ Renda Liquida, os produtores 

do Grupo 1 obtiveram uma renda média de CzS47.223,60 por 

ha de 'rea média explorada no ano, enquahto a renda dos 

produtores do Grupo 2 foi de CzS22.303,20/ha, correspon

dente a 47,2% da renda dos produtores do Grupo i. 

A Renda Liqui~a dos estabelEcimentos do 

Grupo i apresenta menor coeficiente de variaçio, indicando 

que esses produtores tim um nível de renda mais est'vel do 

que em relaçKo aos do Gru~o 2, com excesslo da vari'vel 

rendas dIversas . 

. A diferença no nível de renda existente 

entre os grupos de produtores demonstra que o valor da 
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produçio de hortaliças responde positivamente aos altos 

custos e de investimentos dispendidos na produç~o de hor

taliças. 

3.1.3. Financiamentos banc~rios 

Com relaçlo aos financiamentos bancàrio~, 

os dados desta pesquisa ~ermitiram const~tar-se que 62,8~ 

do total dos produtores entrevistados contraíram empr~s

timos no ano de 1986. Dentre estes produtores, 8,3% des

tinaram os recursos. obtidos para custeio agrícola, 38,5% 

em investimentos e os demais (16,O%) aplicaram os recur$OS 

em custeio e investimentos. Os valores médios de finan-

ciamento para custeio e investimentos for~m de 

CzS114.950,00 e Cz$161.200,00 respectivamente, por estabe

lecimento. 

Esse resultado também é semelhante "ao obtido 

no estudo de LONGO (1985), onde 55% do" total de 384 

produtores entrevistados no DF, em fins de 1983, tinha 

c6ntraido empréstimo bancário. 

Deve-se considera~, no entanto, q~e as taxas 

de juros nominais do mercado, no ano de 1986 (Plano Cruza-

do), estavam bem abaixo ls dos anos anteriores, o que pos

sivelmente contribuiu para estimular os produtores a con-

trair financiamentos para "custeios agricolas, investi-

mentos de máquinas e equipamentos e benfe~torias nas pro

priedades. 
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H~dia, desvio-padrio e coeficiente d~ variaç~o 

das principais variáveis econSmicas dos produ-

t.ores de hortaliças do Grupo 1 do DF em 1986 . 

Vi:!.)"" :i.áVi~"':l 

·DISTANCIA DA 

PROPRIEDADE (km) 

AREA DE TERRAS (HA) 

····Ár e<:\ 1;."':xp 1. or' <:\d a 

-Área de hortaliças 

(1) 
INVESTIMENTO/HECTARE 

B 1" t . 'M' -.en' .. el ,orlas 

33,7 

12,09 

6, ~15 

79,53 

. (Em·Cz$1.000,00 de 1986). 

desvio 
P<Hj\M~;\O 

19,92. 

2.6,96 

4, 1.2. 

?J. , (16 

(: Of:! f i c i en t E-! 

de va)M:i.ação 
on 

~i9,U. 

ir2í:!,66 

103, ~H 

64,88 

H28,68 

----------------------------------------------------------
~1) área m'dia explorada. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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(Cont:inuaç:~1o) 

Tabela 8 - Média l de5vio-padr~o e coeficiente de variaç~o 

das principais variáveis ecen8micas dos produ-

teres de hortaliças do ~r~po i de .DF em 1986. 

V<:l.'" :i. á v(~ 1 

<1. ) 
CUSTOS/HECTARE 

(U 
F'~ENnAS/HECT ARE 

''''Renda 1 :tquida 

(1) 'rea média explorada. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

44)C?::l 

34.4j. 

9. m.~ 

90 1 6~:1 

0 1 aí? 

9j .• 4~:; 

47 1 í:~2 

(Em Cz$1.000 1 00 de 1986). 

desvio 
p<:l.drKo 

41 1 c:3 

3'->195 

1.1, 3:1. 

B5.62 

2,76 

85 175 

~:i6. 66 . 

coe·P:i.c ient e 
d (~ V<';U":i. aç: ~{o 

00 

93) (~c~ 

1.07 1 38 

:'í. :1.5 1 j.7 

94,47 

336 1 !;;i8 

93.77 

U.9,99 
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Tabela 9 - Média, desvio-padr~o E coeficiente de varia~~o 

das.principais vari'veis econ8micas dos prbdu-

tores de hortali~as do Grupo e do DF em 1986. 

DISTANCIA DA 

PROPRIEDADE (km) 

ÁREA DE TERRAS (HA) 

-Área de hortaliças 

u.) 
INVESTIMENTOS/HECTARE 

fi: qu:i. p am!f:~n t o~:; 

'-Ben Hd t m" ü~s 

47,9 

41,33. 

31,29 

. c~6 169 

(Em Cz$1.000,00·de 1986). 

d f:~~:;V:i. C) 

p~\dr~~o 

46,b7 

10,02 

2~;;, 50 

1.42,93 

c('je f lei ent f:~ 
d f.~ v.:\\" i <ld~o 

<X> 

45,37' 

112,97 

i1.8,6~3 

130,98 

95,54 

3j.9,<44 

-------------------------~--------------------------------
(1) áre,:\ mÉ:d ia exp 1<.11" a <:I <":\ .

Fo~te: Dados da pesquisa. 
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Tabela 9 - M~d~a, desvio-padrlc e coeficiente de 0ariaçlo 

das principais vari'veis econ8micas dos produ-

tores de hortaliças do Grupo 2 do DF em 1986. 

Variivel 

(1) 

CUSTOS/HECTARE 

-Custo total 

-Custo fixo 

(i~ 
RENDAS/HECTARE 

-Renda de hortaliç~s 

-Renda diversas 

-Renda brut"a 

-Renda liquida 

média 

19,59 

15,48 

4,11 

37,99 

3,91 

41,90 

22,30 

(Em Czii.000,00 de 1986). 

desvio 
padr;6 

20,93 

16,46 

5,61 

49,50 

5,76 

5O,22 

40,66 

coeficiente 
de variaç~o 

(%) 

106,84 

106,33 

136,50 

130,30 

147,31 

119,86 

182,33 

-------------------------~--------------------------------
(11 'rea média explora~a. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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3.2. Resultados estatísticos 

das diferençasapontada~' entre 

dois grupos de produtores, n~o foram observadas diferen~as 

~ t' t' e~1 \: a . l.~; . 1 C as significativas entre os grupos quando compa-

rados através da an~lise de regress~o (ver Ap~ndice 1). 

Consequentemente, na an'lise estatística dos 'atores que 

influenciam a rentabilidade dos estabelecimentos, os dois 

grupos foram considerados como um g~UPO homogêneo. 

Os modelos selecionados foram ajustados pe-

10 método-dos Quadrados Minimbs Ordin'rios, sob duas for-

mas alternativas. Os resultados s~o discutidos a seguir. 

3.2.1. Modelos lineares 

- Resultados do modelo de renda bruta (Y ) 
í 

O coeficiente de determinaçio m~ltipla 

. 2 
(R ) apresentou o valor de 0,794, indicando que 79,4% das 

variaç5es na Renda Bruta sio explicadas pelas vari'veis 

independente~; :i.nclu:í.das !'l'O modf.~J.o. O v<":\lor' di.') b?st<~ "F" 

(33,21) foi estatisticamente signific~tivo ao nível de 1%, 

indicando haver uma alta relaçio entre a variável depen-

dente e as variJveis independentes analisadas no modelo. 

No modelo de regressio linear da Renda Bru-

~emon5tram que os coeficientes de regress~o das variJveis 
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'rea cultivada em hortali~as (b ) e gastos com defensivos 
i 

(b ) sio estatisticamente significativos ao nivel de 1% de 
4 

probabilidade no modelo analisado, demon~trando forte 

influ~ncia destes fatores sobre a Renda Bruta dos produ-

tores (Tabela 10). 

o coeficiente da vari'vel' 'rea cultivada d~ 

hortaliças (b ) apresentou valor positivo na relaçio exis
:\. 

tente sobre a Renda Bruta, indicando que um aumento da 

'rea cultivada de hortaliças na~ propriedades analisadas 

resultaria no aumento da Renda Bruta. De fato, conforme 

. constatado na an'lise descritiva dos produtores (3.1', a 

renda ~a rroduç;o de hortaliças constitui a base da renda 

A vari'vel gastos com defensivos também 

arresentbu coeficiente (b ) com sinal positivo, indicando 
4 

que um aumentd no uso de defensivos resultaria em ganhos 

na Rend~ Bruta do produtor. A.nlo utilizaçio; ou utili-

za~lo deficiente de defensivos, pode acarretar forte 

ataque de pragas e doenças, e resultar em baixo nível de 

rendimento e na qualidade do produto colhido, pelo alto 

risco bio16gico associados com essas culturas. 

Ocorr(:,:' que, mesmo antes de constatar a 



liças a~tecipam o' uso de defensivos na lavoura~ como forma 

de prevenir-se contra perdas na produç~o e garantir a 

qualidade do produto (classificaç~o)na comercializaç~o. 

Muitos produtores reconhecem que a apli

caçio de defensivos de forma corretiva (aplicaç~o após· a 

ocorrência de pragas ou doenças) implica em dim:i.nuid\(".l 

dos custos de produçlo. Por&m. a aplicaçio somente após a 

incidência das pragas ou doenças pode ocasionar perda 

parcial. ou total da produçlo, comprometendo. deste modo. 

o resultado econ8mico. 

Estudos relaciqnados com o controle inte

grado de pragas e doenças demonstram que a utilizaç~o de 

defensivos na forma preventiva nio ~ correta do ponto de 

vista t~cnico, implicando em maiores gastos com defensivos 

e.consequentemente. maior custo de produç~o. 

No estudo de LOPES & JABUONSKI (1987), em 

uma pesquisa sobre manejo de produçlo de batata, os auto

res enfatizam que os efeitos do uso indiscriminado dos 

:t:\f)rotó}<ico~> pod0~m c\CB.\"'-0~t;:~r ~Hh":i.c)<':> ,-:i5,CO-s.,à ~:;.aüde hUI1I<:"\na e 

ao meio ambiente, ~l'm de aumentar consideravelmente o 

custo de produçio. 

Algumas práticas culturais podem ser uti

lizadas para racionalizar o uso de defensivos químicos, 

como escolha da cultivar mais resistente às principais 

doenças, preparo do 5010 e plantio de aco~do com as reco-
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menda~5es técnicas, e outras. 

Os coeficientes das variáveis investimentos 

em miquinas e equipamentos (b ), gastos com mio-de-obfa 
2 

(b ) e distincia da propriedade (b), mostraram-se si9ni-
6 7 

ficativos aos nivela de 5X no modelo analisado. 

A variável X (valor inve~tido em máquinas 
2 

e equipamentos) apresenta uma relaçio positiva sobre a 

indicando que um aumento na imobilizaçio 

duçio, pode elevar a Renda Bruta. Nota-se que os produ-

tores utilizam intensivamente máquinas e equipamentos em 

todo o ciclo da produçio de hortaliças, em operaç5es rela-

cionadas com preparaçio da terra, irrigaçio, deslocamento 

do . prDduto para limpeza, lavagem automática do produto 

colhido, transporte para comercializaçio etc., em um pro-

cesso de substituiçio da mio-de-obra - escassa e dispen-

diosa - possi~ilitando, ainda, o aumento da área cultiva~ 

da, o que contribui para elevar a Renda Br~ta·do produtor. 

também 

o coeficiente da variável mio-de-obra (b) 
I.> 

positivamente relacionada com a Renda Brut <:1. , 

demonstrando que um aumento nos gastos desse fator.> no 

processo de produçio de hQrt~liças> pode aumentar o valor 

D~ fato, a utilizaçio da mio-de-obra se faz 
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presente de modo intensivo-em complementa~io comb 

serviço de m,q~inas - no processo de PFoduçio. 

As operaç5es relacionadas com controle de 

classificaçio e acondicionamento em embalagens etc., acar-

retam gastos maiores com ~io-de-obra, 

produçio de culturas agrícolas mais tradi~ionais. 

Devido à alta perecibilidade da maioria dos 

produtos olericolas, uma diminuiçio no uso da mib-de-obra 

em fases críticas do processo'de produçio implica em s6rio 

prejuízo para o produtor, à medida que ocorrem atrasos nos 

tratos culturais e na colheita. 

o coeficiente da Yari~vel X (distincia da 
7 

propriedade) apresenta sinal -negativo em relaçio ~ Renda 

Bruta, demonstrando 'que quanto menor a distincia da pro-

'priedade em relaçio ao'CEASA/DF, maior a Renda Bruta do 

r.' . I...· I ~ssa eVlcenCla poce 

custo de transporte (frete), menor tempo dispendido na 

comercializaçio e maiores facilidades para o acompanhamen-

to dos indicadores de preços praticad~s nos mercados de 

fatores e dos produtos. 

benfeitorias (b ) , 
3 

., , 

Y<;I.rlê\Ve~.S, 

gastos com adubos (b ) e nível de 
~5 

escolaridade (b ), nlo mostraram signific&ncia estatística 
B 
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aos níveis de at~ 10% no modelo em quest~o. Com rela~~o a 

essas vari~veis, ~ possivel dizer que no modelo linear 

utilizado na anilise, n~o existe evid&ncia suficiente de 

. que possam explicar a Renda Bruta 6btidapelo produtor. 

A nio-significincla do coeficiente estimido 

da variável investimentos em benfeitorias Cb ) demonstra 

que n~o existe uma rela~io direta entre benfeitorias e 

Renda Bruta do produtor de hortali~as. Verifica-se, entre 

os estabelecimentos amostrados, um investimento maior nas 

casas-sedes, onde se constata a existência de moradias' -

algumas sofisticadas - com toda a infra~estrutura encon-

trada na zona urbana, como luz, a~falto, telefone, Bnibus 

interligando as zonas urbanas etc., cujos investimentos 

nio afetam diretame~te a formaçio da Renda Bruta do pro-

dutor. 

Outros investimentos em benfeitorias estio 

representados por galp5es e dep6sitos para guarda de insu~ 

mo~ e equipamentos para produç~o, como também dep6sitos 

para armazenagem de produtos nlo pereciveis. 

Quanto ~ vari'vel gastos com adubos (X" 
5 

existe um consenso entre os produtores de hortaliças do 

DF, na utilizaç~o intensiva dos insumos agrícolas, prin-

cipalmente de adubos e defensivos, objetivando garantir o 

alto rendimento das hortaliCBs. A n;o-signific§ncia do 
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coeficiente estimado pode indicar que, possivelmente, ,os 

produtores devem estar utilizando níveis inadequadoi de 

fertilizantes, com crit~rios de escolha feitos em base 

aleat6ria. 

Embora o nível de escolar.idade dos produto-

res, em muitos estudos econ8micos, constitua um importante 

fator explicativo do desemp~nho econ8mico, o coeficiente 

da vari'vel nlo mostrou significincia até o nivel de 10X 

de probabilidade neste estudo. Resultados semelhantes 

também foram obtidos por LAPA (1975) em um estudo utili-

zando dad6; dos bovinocultores dos municípios de Encruzi-

lhada e Itapeting8 (BA). 

Segundo FREIRE (1979), na pesquisa dos fa-

~ores que explicam as diferenças de rendas entre pequenos 

produtores rurais do município de C~uzeiro do Sul (RS), 

concluiu que o nivei de escolaridade nio afetou a Renda 

Liquida dos produtores de modo significativo. 

No caso dos produt6res do DF. uma das pos-

siveis explicaç5es pode decorrer do fato de que, tendo a 

maioria dos produtores alto nível de escolaridade em rp-

Renda Bruta pode estar associado muito mais com a expe-

ri&ncia na utilizaçlo de pr'ticas modernas de produçio 

adquirida 
, 

atraves do serviço da extensio ou outros 

meios - do que com o nivel de escolaridade. 



- Resultados do modelo de renda liquida (Y ) 
1 

~:i í . 

o coeficiente de determinaçio m~ltipla 

2. 
(R ) encontrado para o modelo foi de 0,566, ou seja, 56,6% 

das variaç5es na Renda Liquida sio explicadas pelas va-

riiveis independentes do modelo, inferior ao encontradq 

para o modelo de Renda Bruta. Entreeanto, o valor do teste 

probabilidade, mostrando que as variiveis selecionadas 

contribuem para a explicaçio do modelo analisado (Tab,la 

No modelo de Renda Liquida (Y " 
2 

0 <:· .. 1 

coeficientes das variiveis independentes, 

liç:as (I:> ), 
:t 

d f:~ '~en s i Vt1S 

investimentos em benfeitorias (b " gastos com 

(b ), gastos com adubos (I:> ) e 
4 5 

'"' .. :) 

I · &'" • t: J.s\::::\nCl'':\ da 

propriedade (b', se mostraram significativos ao nível de 
7 

1% de probabilidade; o que enfatiza a importincia desses 

fatores na anilise da Renda Liquida dos produtores de 

hortaliças do DF. 

1:lç:<:l5 (X) mostrou uma relaçlo positiva com a Renda 
1. 

indicando que um aumento da 'rea cultivada pode 
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resultar em um incremento na Renda Liquida dos produtore~; 

de maneira semelhante ao resultado o~tido no~odelo de 

o coeficiente da vari~vel investi~entos em 

benfeitorias (b) apresenta, neste modelo, um resultado 
3 

l,d.gn i fie: at i vo, ao contr~riodo que acontece no modelo de 

,. Renda B·cut. a . Todavia, a relaç~o permanece negativa, ou 

seja, uma diminuiç~o no investim~nto com benfeitorias 

pode resultar em um aumento na Renda Liquida do prod~tor. 
~ 

Considerando que os investimentos em benfeitorias n~o 

tem uma relaç~o. direta com a renda dos 

(conforme an~lise dese:rita no modelo de Renda Bruta), o 

estat.ístico indica que o investimento 

benfeitorias contribui negativamente na Renda Liquida, 

atrav~s das despesas de ~anutenç;o, I . '"' t (epreClaç~o e oU.ras, 

principalmente em invistimentos de casa-sede. Pos~1ivel"-

as i~versaes de capital im benfeitorias s~Q reali-

zadas para oferecer maior conforto e bem-estar aos famili-

ares, independentemente di repercusslo econ8mica.no nível 

de renda familiar. E bom lembrar que grande parte dos pro-

dutores amostrados (88,5%) reside nas propriedades produ-

As varíiveis gastos com defensivos (X) e 
4 

distincia da propriedade (X ), 
7 

mostram as mesmas rela~5es 
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encontradas no modelo de Renda Bruta, observando-se, no 

entanto, o ~ível de 1% de significincia da variável dis-

tincia da propriedade no modelo de Renda Liquida e de 5% 

de significincia para o modelo de Renda Bruta. 

o coeficiente estimado da variável gastos 

com adubos (b) 
5 

apresenta ~ma rela~lo negativa coma 

Renda Liquida, ao nível de 1% de significincia, indicando 

que· uma redu~io no uso de adubo, pode resultar em um au-

menta na Renda Liquida dos produtores. A reduçio dos gas-

tos com adubos, pode ser viabilizada atrav&s da prática 

de anilise peri6dica do solo (adotada por reduzido nómero 

. de produtores de hortaliças do DF), possibilitando ao 

produtbr suprir somente os nutrientes necessários para a 

planta, de forma racional e econ8mica, propiciando um 

aumento na Renda Liquida do produtor. 

As demais variáveis, investimentos em 

gastos com mio-de-obra Cb ) 
6. 

e n1vel de escolaridade (b ) consideradas no modelo, nio 
8 

mostraram significativos at~ o nível de 10% de probabili-

dade. Infere-se tamb~m, que no modelo linear utilizado na 

análise, nio existe evid~ncia suficiente de que estas va-

riáveis possam explicar a Renda liquida dos produtores 

(Tabela 10). 
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Tabela 10 - Valores estatisticos das regress5es lineares 

m~ltiplas dos dados da amostra dos produtores 

de hortaliças do DF em 1986. 

------------~--~------------------------------------------

V ··' . a .,1.'~ Vi!:~ l.~; 
independentes (Xi's) 

(X ) irea de hortaliças 
1. 

(X ) invEstimento em m~qui-
2 

nas e equipamentos 

ex ) investimento em benfei-
1'\ 
.,:) 

. (X ) gastos com defensivos 
4 

·ex ) gastos com adubos 
5 

(X ) gastos com mio-de-obra 
6. 

(X ) distAncia da propriedade 
7 

(X ) nivel de escolaridade 
8 

2 
(R ) coeficiente da 

determinaçio mdltipla 

Vari~veis dependentes 
(Yi '5) 

Henda 
Brut<:o. (Y ) 

j, 

34, 047'~ 

--o, 0~32 

-í5,5í!.!5 

0,794 

Renda 
L:í.qu:i.da (Y ) 

t78, é252 

0,037 

6, 373')~ 

4,085 

,·,33, 41.>1. 

0,566 

11,27* 

') c .. 

-------~--------------------------------------------------
* significativo a 1%. 
** significativo a 5%. 
*** significativo a 10%. 



3.2.2 .. Modelos logaritmicos. 

Os modelos logaritmicós nio ap~esentaram 

melhor performance na explicaçio da renda, quarido compa-

rados aos modelos lineares - como indicado pelas estatis-

ticas utilizadas - razio pela qual nio seria comentadas 

neste trabalho (veja Arindice 2). 



56. 

4. CONCLUSCES 

Os resultados obtidos da an~lise descritiva 

dos produtores de hortaliças e das anilises de regress~o 

·sobre os dados coletados no DF em 1986, 'possibilitaram as 

seguintes conclus5es: 

a) a maioria dos produtores amostrados (88,5%) reside nos 

estabelecimentos rurais, o que, possivelmente, permite

lhes administrar e acompanhar as atividades desenvol

vidas na propriedade, de forma bastante pr6xima; 

b) o nível de escolaridade dos produtores amostrados ~ 

alto, em comparaçlo com o observado no Brasil. Somente 

6,4~ dos entrevistados nio sabem ler ou escrever, en

quanto que no Brasil, em 1985~ 39,5% da populaçlo rural 

'brasileira (pessoas com 15 anos ou mais) era anal-

fabeta. Observa-se uma alta concentraçlo do nivel 

educacional dos pfodutoresm do DF nos ciclos do 10. 

grau (53,9%) e do 20. grau (33,3%); 

c) as propriedades ~e pequenas ~reas estio situadas mais 

pr6ximas das zonas urbanas, e as que apresentam maiores 

~reas estio localizadas em n~cleos rurais mais dis

tantes.' Nota-se que a m~iotia dos estabelecimentos de 

pequenas 'reas e, portanto, mais próximos dos centros 

urbanos, tim como fonte principal d~ renda a produçio 
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de hortaliças. A 'rea total m~dia calculada para as 

propriedades especializadas na produçio de hortaliças 

(Grupo 1) i de 21,98 ha, enquanto nos demais estabele-

cimentos que, al~m do cultivo dehortali~as, dedicam

se a culturas anuais e criaç5es (Grup~ 2) i de 41,31 

ha. Os primeiros dedicam, em mtdia, 6,35 ha de 'rea 

cultivada ~s hortaliças, enquanto os demais estabeleci~ 

mentos reservam, em m'dia, 7,65 ha para aquelas cul

turas; 

d) em fun~io da pr6pria características na produ~lo de 

hortali~as, os produtores utilizam intensivamente as 

insumos modernos (adubos e defensivas', ~Io-de-obra, 

A grande maioria dos produto~ 

res adotam pr~ticas agrícolas modernas, tendo como 

objetivo garantir alta produtividade, qualidade do 

produto e assegurar a mixima rentabilidade econ6mica 

possivel; 

e)·a Renda Bruta dos produtores est~ diretamente relacio

nada com a irea cultivada de hortaliças e com os gastos 

com defensivos. A Renda Bruta tamb'm , afetada pelos 

investimentos em m~quinas e equipamentos, e gastos com 

mio-de~obra. 

Os resultados indicam, tamb'm, que as 

propriedades localizadas mais próximas dos centros dp 

comercializaç~o apresentam maiores margens de Renda 
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~ruta. Os investimentos realizados com benfeitoria~, 

gastos com adubos e ~ nível de escolaridade, aparen

temente," nio estIo relacionados com os níveis de Renda 

Bruta (Tabela 10). 

f) a Renda Liquida m~dia por ha de irea explorada nos 

estabelecimentos dos prdclutores do Grupo 1 foi superior 

em 111,7% em relaçio ao Grupo 2, demonstrando quej ape

sar dos altos custos exigidos na produçio de hortali

ças, existe uma relaçlo positiva desta atividade com os 

resultados econ5~icosJ 

g) a Renda Liquida dos produtores est~ diretamente rela

cionada com a ~rea cultivada.de hortaliças e com os 

gastos com defensivos. Os investimentos em benfeito

rlas, gastos com adubos edistincia da propriedade" 

tambtm "se mostraram r~lacionados com a Renda Liquid~, 

por~m de modo negativo. Aparentemente, 05 investimentos 

em m~qUihas e equip~mentos, gastos com" mlo-de-obra e 

nível de escolaridade nlo estIo diretamente relacio

nados com a Renda LiqUida dos produtores (Tabela 10). 

5. BUGESrDES 

Algumas implicaç5es pod~m ser derivadas a 

partir dos resultados e conclus5es obtidas neste éstudo. 

No estudo procurou-se avaliar a importincia e o impacto de 



algUl'tlas var·j.áveis que, "a prio\":i.", 'I~on~m c()n~:d.den:l.eI(:I.i:i im'

portantes na formaçio ela renda dos produtores. Evident~-

ment E~, fi: po~;;sível que o modelo utilizado possa conter 

erros de especificaç~o no tocante ~s variáveis utilizadas. 

Al~m disso, é também possível que outros tipos de modelo, 

aliados a uma diferente especificaçio de dados (maior no~ 

da amostra, porexemplo)t conduzam a res~ltados difErentes. 

do que os que foram obtidos nesse estudo. Nesse sentido, 

futuras pesquisas devem ser encorajadas, 

O impacto dos gastos com fertilizantes na 

renda foi inesperado (significativo, porém inverso). Este 

resultado indica que os produtores de hortaltças possam 

estar usando este insumo de modo inadequado. Neste sentido 

entre os técnicos que atuam na regi~o do DF, uma 

crença generalizada com .respeito ao uso intensivo de 

fertilizantes pelos produtores. Entio, futuros estudos com 

respeito a eficiincia no uso de fertilizantes pelos 

produtores devem ser recomendados. Este resultado pode 

ta~bém ser decorrente de atitudes de produtores com 

relaç;o ao risco no uso de fertilizantes. 

O capital investido em máquinas e equipa-

ment 0-:::·, gastos com mio-de-obra e o nivel de escolaridade 

nio apresentaram, como se esperava, sinais significativos 

com relaçlo ao nivel da Ren~a Bruta. Tamb&m estes resul

tados podem ser decorrentes de incorreç~e$ na especifica

~io destas vari'~eis. De qualquer modo, nlo existem raz5es 
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suficientes para negar sua influ&ncia na forma~~o d~ rend~ 

dos produtores de hortaliças do DF. 
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Foi feito um teste para verific~r a exis-

t@ncia de diferenças no nível de renda entre os dois 

grupos de produtores. Para tanto, utilizou-se a variãvel 

"dumlTl:J" (X ) nos 1TI0delo~:> (:l.nal:i.sc~dos. 
9 

. O teste de significincia para ~ referida 

mostra que nio existe diferença de renda entre 

os grupos de produtores. Portanto, neste estudo, adotou-se 

o crit&rio de estudar os produtores de maneira agregada. 

As equaç5es e~timadas para a realizaçlo do 

teste encontram-se na·tabela a seguir. 
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Valores estatisticos das regress5es lineares m~ltipla~ 

dos grupos de produtores de hortaliças do DF, 1986. 

Variiveis 
independentes (Xi/s) 

Intercepto 

(X ) irea de hortaliças 
1 

(X ) investimentos em miqui-
2 

nas e equipamentos 
.# 

(X ) investimentos em benfei-
3 

torias 

(X ) gastos com defensivos 
4 

(X ) gastos com adubos 
~ w 

* significativo a iX. 
** . significativo a 5%. 
*** significativo a l0X. 

Vari'veis dependentes 
(Yi's) 

Renda 
Brut. (y. ) 

1 

229,909 

-0,053 '. 

-0,034 

R~nda 
Liquida (Y ) 

2 

247,005 

27,873* 

-0,091*** 

7,304* 

-1,164** 
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Val~res estatisticos das regress5es lineares mdltiplas dos 

grupos de produtores de ~ortaliças do DF, {98b. 

V <:\)- i á v(-.~ i s 
independentes (Xi's) 

Variáveis dependentes 
('(I's) 

Rf!::nda 
B\-ut <':I. ('( ) 

1 

F~en c\ a 
L:í.quida (Y ) 

2. 

----------------------------------------------------------
,<X ) gastos com mio-de-obra 

6 

(X ) distinciada propriedade ., 
(X ) nivel de escolaridade 

ti 

(X ) "dumm~" pan:l. gn.lpos 
~J 

4,330 

-·'1.7,059 -30,874 

------------~--------------------------------------------~ 
2-

(R ) coeficiente de 
determinaçio m~ltipla 

Test:.z.! "r'" de Sn€-:decm-

0,800 O,637 

30, 3H·~ 

-----~-------------------------------------~--------------* significativo a 1%. 
** significativo a 5%. 
*** significativo a 10%: 
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Apênd :l.ce 2 

dos grupos de produtores de hortaliças do DF em 1986. 

v<.~xiáv~:ds _ 
independentes (Xi's) 

Int e:rcept o 

(X) área de hor~aliças 
j. 

-ex) investimentos em m'qui-
2. 

nase equipamentos 

ex ) investimentos em benfei-
3 

ex ) 'gasto'::> com de'F€-:n~;;j,vc)S 

4 

ex ) gastos com adubos 
c.
... 1 

* significativo a 1%. 
** Significativo a 5%. 
*** sIgnificativo a 10%. 

Vari'veis dependentes 
(Yi'~». 

Rendi:' 
Bnd: a (Y ) 

1. 

4,224 

0, 39í:?·)~ 

0, :1.22iJH~ 

-0,01.1. 

0, 2.85·~ 

-0;025 

Rf.mda 
Líqu:i.da (Y ) 

(.~ 

6, ~j62 

0,6j.8** 
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( e('·)!,l t in uaç ~~() ) 

Valores estati~ticos das regress5es mdltiplas em l~gatitmo 

dos grupos de produtores de hortaliças de DF em 1986. 

----------------------------------------------------------

V<"\X i<~.VEd.s 
independentes (Xi's) 

Variáveis dependentes 
('(i' s)' 

----------------------------
l~f.md \:\ Renda 

. Bn.I.t: a ('( ) L 1. qU j, d a ( Y ) 
1. 2. 

----------------------------------------------------------
(X.) gastos com mKo-de-obra 

6 

(X ) dist~ncia da propr~edade 
7 

(X ) nlvÉtl de escoh\ridê\de 
8 

(X ) "ciumm~" p<:U'"a grupo ... :; 
9 

2. 
(R ) coeficiente de 

determinaç~o m~ltipla 

0, 1.7 6'~ 0,269 

-,0,227** -0,661*** 

0,170 0,725 

-1,326 

0,674 0,287 

1.7,79·)1; 
-------~--------------------------------------------------* " significativo a iX." 
** significativo a 5%. 
*** significativo a 10%. 




