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DE NA PRODUCXO DE 

AC'll1CAR ( =-=:::...;;;;:;;..=:;-=-::;........;:::~-=..:::.-;::.......::-.;;;;:;;...;::c..::.::..;;;;;..:;..-=::::;.:;. L. ) 

Autor~ LUIS ALBERTO AMBRóSIO 

Orientador: Prof. Dr. JOSt FERREIRA DE NORONHA 

RESUKO 

Este trabalho analisa a eficiência econômica, 

intrafazenda, na produç~o de cana-de-açúcar de acordo com a 

teoria econômica da produção estimando funções de produção 

tipo Cobb-Douglas. Utiliza-se de dados dos módulos de produ

ção <talhões) coletados pelo controle operacional agrícola, 

referentes à safra 86/87. 

As funções de produção ajustadas apresentam 

ímo variável dependente a produção de cana e como variáveis 

~dependentes: terra, nitrogênio, f6sforo, potássio, vinhaça 

herbicidas. 

Os resultados obtidos mostram que o modelo 

Cobb-Douglas ajustou-se adequadamente aos dados amostrados 

dos módulos de produção e que apresentou retornos constantes 

à escala. A análise da relação entre o Valor da Produtivida

de Física Marginal dos recursos e os respectivos ~preços mos

tra que os mesmos não foram alocados_eficientemente na safra 

considerada. Para se atingir o intervalo .. de ótimo econômico 

na alocação dos recursos, a empresa em estudo deveria imple

mentar as seguintes recomendações: aumentar o nível de uti

lização dos recursos terra, potássio e vinhaça; reduzir o 

nível de utilízaç~o dos recursos nitrogênio, herbicidas e 

fósforo. 
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Conclui-se que o ajustamento de funções de 

produção utilizando dados dos módulos de produç~o é exequí

vel e apresenta resultados úteis na tomada de decisões ao 

nível da a (intrafazenda). 
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THE ALLOCAT!ON OF RESOURCES IN SUGARCANE 
) PRODUCTION. 

AuLhor: LUiS ALBERTO AMBRóSIO 

Adviser: Prof. Dr. FERREIRA DE NORONHA 

SUHHARY 

This study analyzes the economic efficiency 

in sugarcane farm using production economics theory. A Cobb

Douglas type production function was estimated utilizing 

data from production modules collected by Lhe farm's 

agricultural operation controlo 

The dependent variable is the production of 

each module and the tndependent variables are; 1 and, 

nitrogen. phosphorus, potassium, vinasse and herbicides. 

The results obtained show that the Cobb

Douglas model adequatelly fitted the data sampled and that 

the model analyzed showed constant returns to scaIe. The 

Value of Marginal Physical Productivity of inputs and their 

price relationships showed that resources are not allocated 

efficiently. ln order to attain optimal allocation of 

resources the firm has to do the following: to increase the 

use of land. potassium and vinasse. to reduce the use of 

nitrogen, herbicides and phosphorus. 

Another conclusion is that lhe new concepl 

of adjustement of production function to data irom 

production modules ia possible and usefull to intrafarm 

decision making. 



1. IHTRODUC~O 

1.1. O problema e sua import3ncia 

Encontram-se, com frequência, na literatura 

econÔmica, publicações relativas à análise da eficiência na 

alocaç~o de recursos na agricultura, a partir da estimação 

empírica de funções de produção agrícolas ajustadas aos da-

dos 

gens 

gados 

provenientes: de experimentos agronômicos; de amostra-

em corte transversal ( cross-section ) de dados agre

da produção ( entre fazendas, regiões econônicas ou 

países ); de séries temporais ( de fazendas, regiões econô

micas ou países ). 

Ao nível de empresa agrícola, a aplicabilida

de dos resultados obtidos nos estudos de funções de produção 

tem encontrado restrições de ordem metodol6gica quanto à co

leta de dados e à análise econômica. De fato, os resultados 

de experimentos agrícolas permitem apenas uma análise par

cial do processo produtivo, pois, via de regra, dedicam-se a 

estudar a interação de algumas poucas variáveis, como, por 

exemplo, a adubação com NPK na produção de uma variedade de 

cana-de-açúcar. A análise de dados agregados de produção 

apresenta utilidade restrita aos estudos macroeconômicos da

das as pressuposições de uniformidade no nível tecnol6gico, 

na capacidade empresarial e nos demais recursos utilizados 

na produção agrícola para o conjunto das empresas estudadas. 

Um conceito que corrige, em parte, essas li-



mltações ~ apresentado neste trabalho para o ~studo da alo

caç~o de recursos usando funções de produção, ao nível de 

empresa agrícola. Baseia-se na observação de que as ativida

des de produção agrícola ocorrem em los de produção. os 

quais consistem em unidades de área cultivada de tamanho re

gular, com características e denominações específicas con

forme o tipo de cultura. Como exemplo tem-se o talhão para a 

cultura da cana-de-açdcar com área ideal em torno de 15 hec

tares, conforme BRUGNARO 8 SBRAGIA (1982). 

No atual estágio de desenvolvimento das em

presas produtoras de cana-da-açúcar, em especial das Usinas 

de Açúcar e Destilarias de Álcool, observa-se uma crescente 

adoção de modelos gerenciais baseados no racional desempenho 

das seguintes funções administrativas: planejamento, organi

zação, direç~o, execução e controle e avaliação. de modo a 

assegurar a alocação dos recursos na busca de altos padrões 

de produtividade e eficiência que maximizam o lucro da em

presa. Nesse contexto, o controle operacional ~ o responsá

vel pela coleta de dados referentes às atividades de produ

ção executadas, tendo como unidade de controle o módulo de 

produção. 

o uso de dados dos módulos de produção poderá 

solucionar o problema da derivação de uma função de produção 

para uma empresa e. consequentemente, possibilitar a análise 

econômica da produção de uma unidade produtiva segundo os 

pressupostos da teoria econômica da produção. 

A avaliação da eficiência na alocação dos re

cursos na produç~o agrícola, a partir de dados entre fazen

das ou agregados t tem servido de orien~ação na tomada de de

cisão de políticas governamentais no setor agrícola. Analo

gamente, a avaliação da eficiência na alocação de recursos 

em uma empresa agrícola, a partir dos dados dos módulos de 

produção, poderá ser mais um instrumen~o aplicável na formu

lação da política estratégica do empresário para a empresa 

considerada. 



1.2. Objetivos 

o objetivo central ~ avaliar a eficiência 

econômica na alocaç~o dos recursos na produç~o de cana-de

açúcar para uma empresa agrícola a partir de dados dos módu

los de produç~o. 

recursos. 

escala; 

Os objetivos específicos deste trabalho s~o: 

a) estimar as produtividades marginais dos 

b) determinar a natureza dos rendimentos à 

c) determinar as proporções entre os valores 

das produtividades marginais dos recursos e os respectivos 

preços. 

d) derivar recomendações que possam ser usa

das para decisões ao nível de empresa agrícola. 
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2. REV!S~O DE LITERATURA 

A ~eoria econômica da produção. suas pressu

posições e fundamentos ~eóricos matemáticos e econômicos, 

acham-se bem descritos em obras que abordam a microeconomia 

em termos mais gerais como em FERGUSON (1984) e HENDERSON & 
QUANDT (197&), ou em literatura específica como em BEATTIE & 

TAYLOR (1985). A aplicação da teoria econômica da produção 

no setor agrícola. basicamente, tem sido fundamentada nas 

funções de produção. 

Na literatura econômica são numerosos os es

tudos já realizados sobre funções de produção na agricultu

ra. As funções de produção desempenham importante papel nos 

estudos econômicos da produção agrícola, pois l de certo mo

do, elas representam a ~ecnologia empregada no processo de 

transformação dos insumos em produto, indicando as propor

ções entre os insumos e o produto que participam deste pro

cesso. Nesse sentido, os dados básicos utilizados na estima

ção da função de produção devem refletir o processo de pro

dução a fim de tornar os estudos econômicos mais próximos da 

realidade. 

Encontra-se em GIRXO (19&5>, uma excelente 

revisão histórica dos principais estudos sobre funções de 

produção, especialmente as do tipo Cobb~Douglas, as quais 

apresentam, de modo geral, um melhor ajustamento aos dados 

agregados da produção agrícola. 

Os experimentos agronômicos geram dados que 

permitem, com restrições, a estimação de funções de produção 

a serem utilizadas para a análise econômica de experimen-

t.os. conforme NEVES (1977) que, através de extensa revisão 



da literatura sobre os trabalhos realizados no Brasil, ana

lisou a economicidade de rertilizan~es na experimentaç~o 

agrícola. A abordagem histórica ilustra, no tempo, as possi

bilidades oferecidas pelas diversas funções de produç~o 

aplicadas na análise econômica de experimentos. 

N~o obstante o crescente número de trabalhos 

acerca da análise econômica de experimentos encontrados na 

literatura, alguns problemas de ordem institucional e meto

dológica tªm restringido a aplícaç~o de seus resultados pe

los agricultores. NEVES (1985) apresenta, para o Brasil, al

guns dos condicionantes da fraca contrlbuiç~o da área econô

mica para a análise de experimentos agrícolas e para reco

mendações aos agricultores. ApÓia-se em Dil10n, ao chamar a 

atenç~o para a enorme gama de dificuldades surgidas quando 

se comparam o mundo real e os resultados de pesquisas expe

rimentais. As mais importantes s~o as questões relacionadas 

com: 

a} delineamento estatísticos dos experimen-

tos; 

b) estimaç~o estatísticas das funções de res-

posta. 

c) a escolha do modelo de resposta: 

d) estudos econÔmicos das superfícies de res-

posta. 

e) variabilidade dos resultados no tempo e no 

espaço. 

f) discrep§ncia entre os resultados obtidos 

sob condições experimentais e as condições das fazendas; 

g) o modo de fazer recomendações aos produto-

res. 

Portanto, existem certas limitações na apli

caç~o de funções de produç~o estimadas a partir de dados ex

perimentais, já que n~o é possível recomendar, ao nível de 

empresa, mudanças na utilizaç~o dos fatores com base nos es

tudos econômicos deste tipo de funç~o. 
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Os dados agregados da produç~o ao nível de 

fazendas, regiões ou países tem sido usados em análise eco

nômica na agricultura, conrorme constatou JENSEN (1977), em 

excelente trabalho de revis~o da literatura sobre economia 

da produção, compreendendo os anos de 194& a 1970. O autor 

observou que: " desde o desenvolvimento da função de produ

ção Cobb-Douglas, economistas agrícolas e, particularmente, 

economistas de produção agrícola tem se engajado na análise 

da produtividade agregada, em comparações da produtividade 

entre fazendas em diferentes regiões geográficas, e na esti

mação da produtividade para fazendas em uma dada região. 

Neste esforço, o objetivo tem sido para o ajustamento de 

problemas na alocação de recursos e para a necessária e es

pecífica mudança no uso de recursos. A análise da produtivi

dade agregada tem sempre sido cheia de problemas e muitos 

dos trabalhos encontrados na literatura do período pós-Se

gunda Grande Guerra são dedicados aos problemas de estimação 

e sugestões para superar estes prob 1 emas" JENSEN <1977. 

pp.45). 

PLAXICO (1955) questiona as vantagens da es

timaç'ão de uma runção de produç'ão do tipo Cobb-Douglas, a 

partir de dados agregados de produç~o e de insumos, como 

guia para tomada de decis'ão ao nível de empresa ou de polí

tica agrícola. O autor aponta os principais problemas de in

terpretaç'ão dos resultados de dados entre fazendas para uso 

no planejamento de fazendas individuais: 

a) a n~o inclus'ão de certos insumos; 

b) os fazendeiros preferem maximizar o retor

no sobre um período de tempo diferente do período considera

_ do; 

c) os fazendeiros usam uma mistura de técni

cas tradicionais e modernas; 

d) os planejamentos gerenciais baseiam-se em 

expectativas de preços e relações técnicas, mas as análises 

s'ão baseadas nas proporções médias realizadas; 



? 

e) a omi de variáveis relevantes como a 

capacidade gerencial. riscos e preferências, trazem prejuí

zos na estimaç~o da funç~o de produç~o. 

Entretanto. PLAXICO (1955) não considera ir

racional supor que a funç~o de produção da firma individual 

seja semelhante à funç~o derivada de dados entre fazendas, 

desde que diferentes firmas usem essencialmente técnicas si

milares de produç~o e produzam, na essência, a mesma combi

nação de produtos. É evidente que tais pressuposições, na 

realidade, são difíceis de acontecer. restringindo-se, por

tanto, à aplicação de seus resultados, ao nível da empresa. 

PLAXICO a UIEGMANN (1957, pp.89) observam que 

" os trabalhos em investigação na área de gerenciamento 

agrícola e economia da produç~o sugerem que: 

a) as estimativas de relações entre fazendas 

( interfarm) têm sido pouco consideradas por terem pequeno 

valor relativo para relações de uma fazenda ( intrafarm ); 

b} as investigações são designadas para de

senvolver ou testar conceitos básicos e métodos de pesquisa 

as quais têm-se atribuído um grande valor n. 

Os autores acrescent.am que I' mu i tas das pes

quisas publicadas, na área de economia da produção, se preo

cupam com reI ações int.rafazenda .. Obvi amente. est.es t.rabalhos 

são valiosos e muit.o mais eficazes no §mbit.o intrafazenda 

demonstrando-se ~t.eis para o planejament.o de fazendas indi

viduais. Há, cont.udo, a necessidade de grande quantidade de 

dados, de difícil obt.enção, com relações técnlcas int.rafa

zenda tais como: t.axas de transformações, taxas de substi

tuição, et.c. Porém, a ut.ilidade dest.es dados para propósit.os 

de planejament.o é limit.ada, part.icularmente em relação à de

cisão de longo prazo, devido à: 

a) virtual carência de razoável e confiável 

expect.at.iva de preços; 

b) idéia de possibilidades em inovações na 

produção e nas mudanças no tempo e, seus efeitos agregados 
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nas razões de preços e nas s~perffcies de possibilidades 

disponíveis. firma n. 

Os aut.ores observam que ti pesquisas de rela

ções in~rarazenda. t.êm se dedicado aos problemas parciais 

t.ais como, por exemplo, a relaç~o ent.re fert.ilizant.es e a 

produç~o. E, t.ambém, que problemas de organizaç~o t.ot.al da 

fazenda s~o focalizados pela programaç~o linear n. 

GRILICHES (1953) apresent.a os result.ados da 

análise de dados em cort.e-t.ransversal ( cross-sect.ion) na 

produç~o e nos insumos de 68 regiões agrícolas nos Est.ados 

Unidos e, discut.e os problemas sobre dados e est.imaç~o. Diz 

que est.udos de problemas de est.imaç~o de funç~o de produç~o 

de dados agregados s~o realizados com diversas alt.erações 

t.ais como: 

a) alt.eraç~o na forma algébrica da funç~o de 

produç~o. 

b) alt.eraç~o das variáveis a serem incluidas 

na funç~o de produção e sua forma de inclusão; 

c) alt.eração na t.écnica de est.imação dos coe

ficient.es da função de produção. 

EISGRUBER & SCUMAN (1953) t.ambém procuraram 

demonst.rar que o uso de dados agregados ( países, áreas 

econômicas e Est.ados ) provavelment.e conduzirão a conclusões 

erradas. Para t.ant.o, compararam a variãncia da est.imat.iva 

derivada de dados agregados ( país ) em série t.emporal ( 13 

anos ), com a est.imat.iva derivada de dados de fazendas indi

viduais (25 fazendas) e chegaram as seguint.es conclusões: 

a) os dados agregados não são út.eis para es-

t.imaç~o da variabilidade e nem para análise econômica ao ní

vel de fazenda. Como a derivação da est.imat.iva da variabili

dade de dados de fazendas é consideravelment.e mais aplicável 

do que a derivação daquelas formas de dados agregados, o in

crement.o em precisão just.ifica o t.rabalho adicional (consi

derando que dados agregados est.ão mais prontament.e disponí

veis); 
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b) questionam, de modo geral, a utilidade de 

dados agregados para análise econômica da produç~o. devido 

ao fato de, frequentemente, estes dados serem obtidos de po

pulações extremamente heterogêneas e, consequentemente, po

derem encobrir relações de produç~o significativas para o 

analista e produzir projeções inteiramente irrealístas. 

Uma séria restriç~o ao uso de dados em sé

ries temporais fundamenta-se no fato de que as séries longas 

( com vários anos ). necessárias aos ajustamentos de funções 

de produç~o, apresentam defasagens. ao longo do tempo, nos 

níveis de utilizaç~o de recursos para se obter uma dada pro

duç~o, devido aos efeitos das mudanças tecnológicas ocorri

das. 

N~o obstanta, algum esforço tam sido feito 

para a aplicaç~o de dados de séries temporais na avaliaç~o 

econômica da produç.o agrícola. HILDEBRAND (1960) constatou 

que na literatura 3ra mais comum se estimar o valor da pro

dutividade marginal para categorias de insumos agrícolas ba

seados somente em dados de um ano, um grupo de fazendas, um 

particular modelo ou variante a, sobre esta base chegar-se a 

conclusões relativas ao uso dos recursos. Aquele autor pro

pôs, ent~o, uma pesquisa relativa à funç~o de produç~o Cobb

Douglas usando uma sequência de três anos e uma série de va

riações nos modelos. Trabalhando com dados agregados do es

tado de Kansas-USA, discutiu a identificaç~o das variáveis 

que refletiriam a técnica de produç~o e concluiu que os re

sultados da funç~o Cobb-Douglas têm que ser usados com cui

dado. 

Especificamente para a cultura da cana-de

açúcar, na literatura, encontram-se estudos de avaliaç.o da 

alocaç.o de recursos a partir de dados agregados. A elabora

ç.o de tais trabalhos é facilitada pela existência de diver

sos fornecedores especializados no cultivo da cana para as 

USinas-da-açúcar e que apresentam certo grau de homogeneida

de nas ~écnicas empregadas. Pode-se, portanto, relaxar algu-
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mas das lções fel tas para simplificar os modelos 

te6ricos usados na análise econômica da produção. 

BRANDT et alii (1965) estimaram uma funç~o de 

produç~o para uma populaç~o constituída pelos fornecedores 

de cana-de-açúcar às usinas do município de Piracicaba. Os 

insumos estudados foram: terra, mão-de-obra e capital em má

quinas e implementos agrícolas. O modelo utilizado foi do 

tipo CObb-Douglas. Os fatores produtivos terra e mão-da-obra 

foram os mais importantes na determinaç~o de variações sig

nificativas na renda bruta. O valor do produto marginal da 

terra indicou que inversões adicionais neste recurso s~o 

economicamente recomendáveis. 

ZAGATTO et alil (1955) analisaram uma funç~o 

de produç~or tipo Cobb-Douglas, com duas variáveis causais: 

terra e fertilizantes, na lavoura canavieira, no município 

de Rio das Pedras. Estado de São Paulo. Além de calcularem 

os valores da produtividade marginal dos insumos, chegaram a 

determinar a natureza dos rendimentos à escala e a taxa mar

ginal de substituição técnica de terra por fertilizante a 

partir de dados de G7 propriedades agrícolas~ Concluíram que 

os empresários operam no estádio racional da produção. Além 

disso l concluíram que o fator fertilizante foi o que propor

cionou maiores rendimentos marginais, devendo, por isso mes

mo, ser incrementado o seu uso. 

Com o objetivo de tornar aplicável, ao nível 

de empresa agrícola, a teoria econômica da produção baseada 

nos estudos de funções de produç~o, é desenvolvido neste 

trabalho um outro conceito de coleta de dados fundamentado 

na existência de m6dulos de produção associados à implemen

taç~o de modernos modelos de administração agrícola. 

n A administração, no ~mbito de uma área 

agrícola de uma uSina-de-açúcar ou destilaria-de-álcool, de

compõe-se em dois níveis básicos: o estratégico. que retrata 

uma preocupação fundamentalmente dirigida para o problema da 

formulação de diretrizes e polí~icas que orien~em a alocação 
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racional e harmoniosa de recursos totais ao nível de todas 

as at.ividades, no longo prazo, e o operacional, que ret.rata 

uma preocupaç~o voltada para a otimização do emprego dos re

cursos especfficos na execuç~o de atividades especfficas, no 

curt.o prazo" BRUGNARO & SBRAGIA ( 1982, p.13 ). 

O instrumento de que dispõe o gerente agríco

la para assegurar que, desde o nível estratégico até o ope

racional, os recursos sejam combinados e utilizados da me

lhor forma possível na execuç~o das diferentes atividades 

agrícolas, tendo em vista a met.a de produç~o da empresa, s~o 

as funções gerenciais: planejamento, organlzaç~o, 

execuç~o e controle e avaliaç~o. 

direç~o, 

Segundo MIALHE et all1 (1983a e 1983b>, um 

dos aspectos abrangidos pelo planejamento agrícola é o zo

neamento da área agrícola, que se refere • divis~o da área 

ffsica em m6dulos de produção, tanto administrativos ( se

ções ), como técnicos ( setores) e operacionais ( talh~o ). 

Os talhões constituem a menor unidade em que 

a terra é dividida para o cultivo da cana. Em condições fa

voráveis, no que tange à topografia e à homogeneidade do so

lo, a dimens~o ideal dos talhões será em torno. de 15 hecta

res, conforme BRUGNARO & SBRAGIA (1982). Os fatores princi

pais a serem considerados na constituiç~o dos talhões são: 

capacidade de moagem, relevo, propriedades do solo e tipo de 

colheita. Port.ant.o, na prát.ica, .os talhões de cana-de-açú

car, quase sempre, apresent.am. uniformidade de t.ipo de solo 

( ao nível de grande grupo de classificaç~o l, de variedade 

de cana-de-açúcar cultivada, de época de plantio e de co

lheit.a. Apresentam ainda, área físIca com pouca dispersão em 

torno de um tamanho médio pré-determinado pela necessidade 

de abasteciment.o diário da indúst.ria açucareira. 

O uso de m6dulos de produç~o também se faz 

necessário na instalação de out.ras culturas agrícolas. 

Na cultura de hortaliças, por exemplo, é prá

tica recomendável cultivá-las em pequenas áreas, denominadas 
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de canteiros. tendo-se em vlB~a as exigências das operações 

manuais. Assim, a largura dos canteiros deve variar entre 

1,0 metro a 1,2 metros e o cumprimento em torno de 10 me

tros. Portanto, os canteiros apresentam uma área útil de 10 

a 12 metros quadrados, conforme SHIZUTO (1973). 

Na produç~o de sementes fiscalizadas ou se

mentes certificadas devem-se observar as normas de dimensio

namento dos campos de produç~o ( m6dulos de produç~o ) para 

cada espécie cultivada, conforme cita BOSCARDIN et ali1 

(1985) baseando-se na PORTARIA n2 83 de 26 de março de 1982 

do Ministério da Agricultura. Dentro da faixa de área mínima 

e máxima normalizada para a Inspeção dos campos de produção, 

as empresas produtoras de sementes estruturam suas áreas fí

sicas, dividindo-as em m6dulos de produção, com o objetivo 

de atender às exigências operacionais de plantio, tratos 

culturais e colheita. Ainda, torna-se necessário manter uma 

escrituração com as informações de cada campo de produç~o 

que poderá se constituir em fonte de dados para estudos eco

nômicos de alocação de recursos ao nível da empresa. 

O processo de controle, segundo BRUGNARO & 
SBRAG I A ( 1982), est á i nt. i m amente .. 1 i gado ao de. ,pl anej ament.o, 

pressupondo a existência de um sistema tormal,para colet.a, 

encaminhament.o e processamento de dados primários, t.endo co

mo unidade de cont.role o t.alhão. A colet.a dos dados ocorre 

concomitant.ement.e à execuç'ão das operações agrícolas. 

O processo de cont.role abrange os aspectos 

abaixo enumerados. 

1) Cont.role. de desempenho quant.o aos. aspectos 

físicos. 

1.1) Cont.role das disponibilidades de mu

das ou matéria-prima. 

1.2) Controle da execuç~o das atividades 

agrícolas: produç'ão de mudas, preparo e conservaç~o do solo, 

plantio, t.ratos cult.urais da cana-planta. colheit.a e t.rat.os 

culturais de soqueiras. 
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2) Controle do desempenho quanto aos aspectos 

técnicos da cultura. 

2.1) Produtividade em termos de tonelada 

de cana por hectare, quilo de sacarose por metro quadrado, 

tonelada de pol por hectare ou tonelada de cana por hectare

mÉhl. 

2.2) Comportamento varietal em termos de 

resistência às doenças, resistência às pragas, resistência 

ao florescimento e ao acamamento. 

2.3) Características tecnol6gicas da maté

ria-prima nos aspectos de pol, brix, pureza, açúcares redu

tores, fibra e pR. 

3) Controle de recursos humanos e materiais. 

3.1) Máquinas e veículos, em termos de 

rendimento, consumo e manutenç~o. 

3.2) Insumos. em termos de dosagem de fer

tilizantes, herbicidas, inseticidas, fungicidas e correti

vos. 

3.3) Resíduos industriais, em termos de 

dosagem de vinhaça e torta-da-filtro. 

3.4) H~o-de-obra, em termos de rendimento 

do trabalho braçal nas atividades de plantio, capina e co

lheita. 

No que diz respeito à aplicabilidade, ao ní

vel de empresa agrícola, o uso de dados de m6dulos de produ

ç~o em estudos econômicos poderá minimizar as restrições im

postas pelas pressuposições contidas na derivaç~o de uma 

funç~o de produç~o a partir de dados provenientes de experi

mentos, ou de corte transversal de dados agregados amostra

dos entre fazendas, regiões ou países. 

Além dísso, apresenta as seguintes vantagens 

sobre outros métodos de coletas de dados: 

a) possibilita a formaç~o de curva de produ

ç~o com amplo intervalo de valores para cada variável consi

derada; 
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b) permite o trabalho de análtseçom dados 

provenientes de áreas com maior extens~o do que aquela usada 

no experimento; 

c) pOSsibilita a análise de funç~o de produ

ç~o considerando variáveis operacionais pr6prias da proprie

dade agrícola (que seria de difícil extrapolaç~o a partir 

qe outros dados) tais como: população de plantas, manejo 

var1etal, prátícas de manejo de solo, operacionais ( máqui

nas e m~o de obra) e distãncia do talh~o à usina. Portanto, 

n~o há discrepãncias dos dados do controle operacional com o 

trabalho da empresa i 

d) a coleta de dados pelo controle operacio

nal agrícola compara-se ao rigor da coleta de dados contá

beis, sendo que as variáveis coletadas s~o medidas em unida

des fíSicas; 

e) considera apenas o trabalho alocado e não 

o trabalho disponível, como ocorre com dados agregados pro

venientes de questionários; 

f) todos os talhões estão sujeitos ao mesmo 

mercado de preços de insumos e produtos; 

g) os gastos em lnvest~mentos e administrati

vos são alocados igualmente para cada talhão; 

h) a capacidade gerencial á igualmente dis

tribuída para cada talhão; 

1) aos preços dos insumos considerados pode

rão ser acrescentados os custos reI ati.vos as.ua aplicação, 

conforme a estrut.ura de cust.o operacionalpr6priada empresa 

em estudo; 

j} é um instrumento de anál tseaplicado ao 

nível de empresa e seus resultados têm conf'iabilJdade em 

função do conhecimento do processo produtivo da própria em

presa; 

k} diminui conf'litos entre as áreas biológi

ca, econômica e gerencial acerca dos níveis de utilização de 

recursos de produção. 
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É esta estrutura de coleta de dados que será 

utilizada neste estudo para estimar as funções de produç~o 

que ser~o objetos de análises econÔmicas para se obter res

postas acerca da alocaç~o de recursos de uma empresa agríco

la na produç~o de cana-de-açúcar. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Modelos teóricos 

3.1.1. Conceitos básicos usados na análise econômica 

" Considera-se como produçllo, em~ teoria eco

nômica, todo processo de criação de utilidade. Sua caracte

rística fundamental é a combinação e coordenação de matéria

prima e energia (recursos) que se transformam em bens e ser

viços ~Jprodutos). Cada produto agrícola requer um processo 

de transformação e um conjunto de recursos para que possa 

ser obtido. A funçllo de produçllo é uma relaç~o física entre 

as quantidades utilizadas de certo conjunto de recursos e as 

quantidades físicas máximas que se pode obter do produto, 

'para uma dada tecnologia conhecida lO NORONHA 098&, p.24). 

Neste trabalho, para simplificar a formulaç~o 

dos modelos teóricos, realizar-se-á uma análise estática da 

uttlizaç~o de recursos na produção de cana-de-açúcar em uma 

empresa agrícola. 

Alguns dos conceitos básicos usados na formu

laç~o dos modelos econÔmicos são relações físicas entre re

cursos e produtos os quais mostram apenas os aspectos técni

cos ou físicos da produç~o. A análise econÔmica propriamente 

dita é realizada introduzindo-se nestas relações físicas os 

preços dos recursos e os preços dos produtos. 

Apresentar-se-á em seguida, baseando-se em 

FERGUSON (1984), as relações físicas entre vários recursos e 

um produto que possuem maior import~ncia para este trabalho. 
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Tal como definida aci~a a funçWo de produçWo 

pode ser escrita como uma relaçWo matemática da forma geral: 

Onde, 

y= produçWo <variável dependente), 

Xi= recursos que entram no processo ( variá-

veis independentes), para = 1, 00" n. 

A produtividade física média < PFMeXl ) de 

um recurso ( Xi ) pode ser definida como sendo o produto fí

sIco total ( Y ) dividido pelo montante do recurso utilizado 

para produzir aquele produt.o. 

Matematicamente, a produt.ividade física média 

de um recurso ( Xi ) é expressa como: 

y 
PFlh'X .- (2) 

i Xi 

A produtividade física marginal ( PFMaXt ) de 

um. recurso < Xl ), pode ser definida como sendo o acréscimo 

.. dçprodut.o r(sico t.otal (A Y) dividido pelo acréscimo do re

curso variável </).Xt), mant.endo-se const.ant.es os demais re

cursos. 

Matemat.icament.e, a produt.ividade física 

m~r.gin~l ( PFMaXi ) de um recurso ( Xi ) é expressa como: 

PFKaX 
1 

é) Y .- (3) 

A elasticidade parcial de produç~o ( EX. ) 
de um recurso ( Xi ) é derinida, para uma dada funç~o de 

produç~o Y = F( Xi >, onde i = 1, "0' n, como a variaç~o 

percent.ual na produçWo dividida pela variaç~o percent.ual em 
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Xi' mantendo os demais recursos constantes, conforme BEATTIE 

& TAYLOR (1985, p. 12). 

Matematicamente, a elasticidade parcial de 

produç~o do recurso ( Xi ) é expressa como: 

(4) 
y 

É possível provar que a elasticidade parcial 

de produção para um recurso é igual a sua produtividade fí

sica marginal dividida pela sua produtividade física média. 

Matematicamente, esta relação é expressa como: 

PFKaX· 
1 

EX = 
i PFKeXi 

(5) 

A elasticidade total de produçio (E) mos

tra a variação percentual na produção resultante da var1aç~0 

de 1X em todos os recursos. Demonstra-se que a elasticidade 

total de produção pode ser expressa como: 

E = t: EX (e.) 

1=1 I 

Onde i = 1, n ••• .. 1 

" Devido a condiç~o de todos os recursos se-

rem aumentados em proporçe>es f-ixas, a el asti.cJdade total de 

produç~o é uma medida do retorno à escala mostrado pela fun

ção "BEATTIE & TAYLOR (1985, p. 41). PortantoJ a elastici

dade total da produç~o constitui medida da natureza dos re

tornos à escala. 

As relações entre o produto físico total, a 

produtividade física marginal e a produtividade física média 

s~o usadas para definirem os três estádios da curva de pro-
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dução. O estádio 11 (racional) é definido como o interva

lo da curva de produção compreendido entre os valores de 

O < EXi < 1 enquanto que os estádios I e 111 ( irracionais) 

estão fora deste intervalo. 

Em estudos sobre a alocaç~o de recursos con

sidera-se que a máxima eficiência técnica dos recursos fixos 

é indicada em termos de máxima produção física que se pode 

obter a partir de determinada combinaç~o de recursos. Deste 

modo, a máxima eficiência técnica dos recursos fixos ocorre 

no ponto em que a produtividade física marginal do recurso 

variável é zero. 

Por outro lado, a eficiência econômica é in

dicada pelo ponto localizado no estádio racional da produ

ção, onde o valor da produtividade física marginal de um re

curso é igual ao preço deste recurso. 

Matematicamente, a regra para a decisão sobre 

a combinação ótima dos recursos é expressa como; 

PFKaXI PI 
= ou, . 

PFKaX2 P2 

PFKaXI PFKaX2 
= 

PI P2c 

Onde, 

Pi = preço do recurso.Xl 

P2 = preço do recurso X2 

(7) 

Pelo exposto, em síntese l o critério para a 

avaliação da eficiência de recursos para uma empresa a ser 

adotado considera que para o empresário maximizador de lu

cro, em condições de mercado em concorrência perfeita, o ní

vel do uso de um recurso deve estar localizado no estádio 

racional da curva de produção. 



Por outro lado, os recursos estão combinados 

de modo 6timo se obedecerem à relação: 

:: . PFMaX 
ri 

<8> 

Considerando que, geralmente, os preços dos 

recursos utilizados em análises econômicas representam um 

valor médio praticado pelas empresas em estudo, torna-se ne

cessário comparar os preços usados com os intervalos de con

fiança para as produtividades físicas marginais dos respec

tivos recursos. Se o intervalo de confiança estimado englo

baro preço do respectivo recurso ent~o há algum indício de 

seu uso eficiente. Se o intervalo de confiança não engloba o 

preço do recurso então o nível de utilizaç~o do mesmo está 

excessivo ou insuficiente para a maximizaç~o do lucro. 

Para o cálculo do intervalo de confiança da 

produtividade física marginal dos recursos será utilizado o 

método proposto por CARTER a HARTHEY (1958) que se baseia 

nas seguintes f6rmulas: 

,.. ( y )2 ( bi )2 ,.. 

>} 
- { VJ"PFHaXi ) • S2 + V( bl (9) 

( Xi )2 .N w ,_, 

Onde, 

v( PFMaXi ) = estimativa da vari@ncia da produtividade físi

ca marginal do recurso Xi 

S2 = estimativa da vari@ncia residual ( quadrado médio do 

res íduo ). 

Y = média geométrica da produç~o 



Xi = média geométrica do recurso 

bi = coeficiente de regress~o para o recurso Xi 

N = número de observações 
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V( b i ) = es~ima~1va da vari~ncia do coeficien~e de regres

s'ão bi 

Intervalo de confiança para a PFHaXi: 

(10) 

Onde, 

V( PFHaXi ) = estima~iva da vari~ncia da produ~ividade físi

ca marginal do recurso Xi 

to = valor crítico de .. ~" com 90% de confiança 

3.1.2. Tipo da funç~o de produç~o~ 

A escolha da função tipo Cobb-Oouglaspara se 

ajustar aos dados dos m6dulos de~produç~o de uma empresa ba

seia-se nas referências bibliográficas~asquais, de um modo 

geral, indicam ser esta funç~oa que melhor,se,ajusta aos 

dados agregados de produç~o. 

O modelo mat.emático da funç~o de produç~o 

Cobb-Douglas é uma equaç~o do t.ipo: 

bl.. b2 b3 
Y = a • Xl ~., X2 . X3 . (11) 

Aplicando logaritmo na equação (11) t.em-se: 



Onde: 

Y = variável dependen~e 

a = termo constante 

(12) 

Xi = variáveis independentes para i=l, ... ,n 

bi = coeficien~es de regress~o para i=l •... ,n 

Como mos~ra ENGLER (1978, p. 53), n a funç~o 

de produç~o do ~ipo Cobb-Douglas apresenta van~agens e limi

tações em relaç~o a ou~ros tipos de funções. As principais 

vantagens deste modelo s~o: 

a) a estimativa dos seus parâme~ros é sim

ples, pois em sua forma logarítmica a funç~o tipo Cobb-Dou

g1as é uma equaç~o de regress~o linear múltipla; 

b) as elasticidades parciais de produç~o s~o 

os pr6prios coeficien~es de regress~o e podem ser comparadas 

diretamen~e entre si, pois s~o independen~es das quan~idades 

de produ~o e de recursos; 

c) a na~ureza dos rendimen~os à escala é de

~erminado pela soma dos coeficien~es de regress~o, em sendo 

uma funç~o homogênea; 

d) ~em-se um maior número de graus de liber

dade nos testes estatísticos porque os parâme~ros a estimar 

na funç~o Cobb-Douglas s~o em pequeno número quando compara

dos com ou~ros modelos; 

e) as produtividades marginais dos recursos 

s~o obtidas a~ravés da multiplicaç~o do respectivo coefi

ciente de elasticidade pela produ~ividade média do recurso. 

Algumas das limitações do modelo Cobb-Douglas 

s~o: 

a) a funç~o implica a pressuposiç~o de que 

todos os recursos s~o indispensáveis à produção, pois qual

quer valor nulo para uma das variáveis independentes resulta 

em um valor nulo para a variável dependente; 
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b) n~o permite analisar proce~sos produtivos 

que englobam fases de produtividade marginal crescente, de

crescente elou constante, porque a produtividade marginal 

dos recursos depende da elasticidade parcial de produção que 

é constante. N~o é possível. portanto, explicar 

de produção que, sjmultaneamente, apresentem os 

<três) estádios da produção; 

processos 

diferentes 

c) as isoquant.as sendo assintót.icas aos eixos 

coordenados, indicam que o número de combinações em que dois 

recursos podem ser ut.ilizados para obt.enção de uma determi

nada produção é ilimitado, o que não é real, pois a partir 

de certo ponto, a produt.ividade marginal dos recursos é nula 

ou at.é mesmo negat.iva; 

d} a função de produção do t.ipo CObb-Douglas, 

apresent.ando is6clinas como retas que passam pela origem dos 

eixos, det.ermina que a proporção 6t.ima em que dois recursos 

devem ser combinadas seja constant.e, o que não é necessaria

ment.e coerent.e com a realidade" 

3.1.3. Estimativa da função de produção 

A est.imat.iva dos coeficient.es de regressão 

linear múltipla será feita através do método dos mínimos 

quadrados que consist.e em adotar os est.imadoresque minimi

zem a soma dos quadrados dos desvios entre valores. estimados 

e valores observados na amost.ra, conforme HOFFMANN.& VIEIRA 

(1983) • 

A qualidade do ajustamento da função de pro

dução aos dados do cont.role operacionalagrfcol.a será anal t

sada através do coeficient.e de determinação múltipla corri

gido pelos graus de liberdade (R2). 

A análise de vari8ncia e o t.est.e F de Snede

cor serão usados para t.estar a significância, ao nível de 

10% de probabilidade, da regressão obt.ida, fazendo-se as hi-
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Bo ~ B 1 = B 2 = (33 = ••• = B n = O 

BA; /3 h :jB j par a pe lo menos um par de h " j 

Onde, 

/3 1 é o verdadeiro par~metro na população, 

par a i = 1. . .. In. 

Os coeficientes de regressão serão analisados 

quanto à sua signific8ncia estatística através do teste "t n 

de Student com N-n-l graus de liberdade. 

Será usado o teste F para testar a hipótese 

de rendimentos constantes à escal a ( L: bi = 1 ): 

Ho: /3 1 + /3 2 + + /3 n = 1 

HA: /31 +/32 + +/3n f: 1 

Onde, 

bi é o estimador do verdadeiro par~metro na 

popu 1 aç~o (/3,. ). 

A hipótese de rendimentos constantes à escala 

será rejeitada se o valor de F calculado for superior ao va

lor de F t.abelado para ao nível deprobabi lidade escolhido 

igual a 10X. 

A presença de multicol1nearidade.ent.re os re

cursos est.udados será analisada pela matriz de correlação 

parcial entre os recursos. Altas correlações parciais ent.re 

recursos sugerem presença de multicollnearidade, afet.ando a 

precis~o das estimat.ivas dos par8met.ros obtidos. A baixa 

precis~o das estimativas torná difícil, ouat.á mesmo impos

sível, distinguir as influêncfas das diversas variáveis in

dependentes e prejudica a aplicaç~o de testes de hipóteses. 

Com o objet.ivo de se detectar a influência 

das principais variedades de cana, dos principais tipos de 

solo e a influência dos est.ágios de corte ( cana-planta-de

ano-e-meio, cana-planta-de-ano e cana-soca) na produç~o de 

cana { variável dependente >, dos módulos de produç~o da 



empresa agrícola em estudo, uttlizar-se-á as variáveis biná

rias ( dummy variabl~~ ) cujos logaritmos assumem dois valo

res distintos; zero e um. 

3.2. Font~ de dados 

Ser~o utilizados, neste trabalho, dados pro

venientes de módulos de produç~o ( talhões ) coletados pelo 

controle operacional agrícola de uma empresa produtora de 

cana-de-açúcar da regi~o de Piracicaba, Estado de S~o Paulo, 

referentes à safra 8G/87. 

A administraç~o das áreas agrícolas da empre

sa é centralizada na Gerência de Divis~o Agrícola, assesso

rada pela Gerência do Departamento Técnico Agrícola. Apre

senta uma área aproximada de 40.000 hectares correspondendo 

a uma produç~o anual de 3.000.000 de toneladas de cana-de

açúcar. 

Através do departamento técnico agrícola, s~o 

coletados diariamente, todos os dados referentes às condi

ções edaro-climáticas, além dos dados rererentes aos gastos 

com insumos agrícolas por talh~o e do uso de máquinas e m~o

de-obra nas diversas atividades operacionais. A função de 

produção da empresa pode ser estimada a partir de dados de 

um conjunto de talhões de produção. 

Os dados provenientes dos módulos de produção 

representam um corte transversal no processo de produção da 

empresa e apresentam um baixo nível de agregaç~o das.variá

veis independentes, ao nível da empresa agrícola_em estudo • 

. _ ... 3.3. Definição de variáveis. 

A escolha das variáveis será baseada na sua 

contribuiç~o ao processo produtivo desde que seja mensurável 
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e disponível a partir de dados coletados pelo controle ope

racional da empresa. 

3.3.1. A variável dependente ( Y ) 

À variável dependente ( Y) corresponde a 

produç~o total do talh~o agrícola, podendo ser expressa em 

toneladas de cana ou em quilos de Açticares Totais. 

3.3.2. A~ var1ávei~ independente~ ( Zí ) 

Zl- Terra cultivada. A produç~o total de um 

talh~o agrícola depende da área cultivada. Será expressa em 

hectares ( ha ). 

Z2- Ciclo de cultivo. Este fator representa a 

soma dos dias compreendidos entre a data do plantio (no caso 

de cana-planta) ou do dltlmo corte (no caso de cana-soca) 

até a data do corte da produç~o considerada. Cada variedade 

de cana apresenta um ciclo de desenvolvimento vegetativo ca

racterístico que se n~o for observado, poderá trazer prejuí

zos significativos, tanto na produç.o de açdcar como na pro

dução de cana. Expressa em meses. 

Z3- Nitrogênio. Usado como nutriente de di

versas formas de aplicação e fórmulas de adubo. Este nu

triente será expresso em quilos ( kg ) de N. 

Z4- Fósforo. Este nutriente será expresso em 

quilos (kg) de P205-

Z5- Potássio. Este nutriente será expresso em 

quilos (kg) de K20. 

ZG- Vinhaça. A vinhaça,um sub-produto resul

tante da fabricação do álcool, apresenta de 2% a G% de cons

tituintes s6lidos, destacando-se a matéria-orgãnica e o po

tássio em maiores quantidades. Esta variável será expressa 

em metros cúbicos ou, quando possível, pelo teor de potás-



sio. 

Z7- Torta-de-filtro. A torta-de-filtro é um 

sUb-produto da fabricaç~o do açúcar apresentando elevado 

teor de umidade ( 75% a aO% ). É rica em matéria orgãnica e 

fósforo. Esta variável será expressa em toneladas. 

Za- Herbicidas. O uso dos herbicidas é o mé

todo mais preconizado para o controle de plantas daninhas em 

cana-de-açúcar. Esta variável será expressa em doses de her

bicidas aplicadas. 

Zg- Mão-de-obra. A m~o de obra apresenta alta 

participaç~o na formaç~o dos custos de produç~o por ser usa

da intensamente nas atividades de plantio, capina e colhei

ta. Esta variável será expressa em homens-dia. 

Z10- Máquinas. A cultura da cana é altamente 

mecanizada sendo este fator o que apresenta maior importãn

cia econômica. Esta variável será expressa em horas-máquina 

ou em HP. 

Zll- Estágio do corte da cultura ( variável 

binária ). A cultura da cana-de-açúcar apresenta um corte 

de cana-planta devendo-se diferenciar cana-de-ano ( é plan

tada, no Estado de São Paulo, em setembr%utubro e colhida 

após 12 meses) e cana-de-ano-e-meio ( é plantada em janei

ro/fevereiro e colhida ap6s 18 meses ). Além do primeiro 

corte como cana-planta, apresenta, em média, outros três 

cortes denominados de soqueira. As soqueiras são caracteri

zadas pelo gradual declínio na produtividade agrícola. 

Z12- Variedade de cana ( variável binária ). 

Dentre as variáveis envolvidas no processo de produção de 

cana, as variedades ocupam a principal posição pois estão 

interrelacionadas com quase todos os outros recursos de pro

duç~o em seus aspectos qualititavos e quantitativos. 

Z13- Tipo de solo ( variável binária). Os 

diversos tipos 

ferti 1 idade o 

de solos possuem diferentes potenciais 

que provoca mudanças no comportamento e 

produção das variedades de cana. 

de 

na 
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Em conformidade com os dados obtidos para a 

realizaç.o deste estudo procurar-se-á estratiflcar os dados 

segundo as características de tamanho do talh~o X variedade 

X estágio de corte X tipo de solo, com o objetivo de expli

citar a influência dos demais fatores que participam do pro

cesso de produç~o, 

3.4. Determinaç~o dos preços dos recursos e produto 

Para analisar a alocaç~o ótima dos recursos 

faz-se a análise comparativa entre o valor do produto margi

nal do recurso e o seu respectivo preço. A determinaç~o dos 

preços será baseada nas informações fornecidas pela empresa 

em estudo. Em se tratando de uma análise "ex-post" será ado

tado um único valor médio ponderado praticado pela empresa 

durante o período considerado. 

Os preços a serem usados representam o custo 

de oportunidade dos recursos os quais englobam os preços pa

gos pelos recursos acrescidos dos custos operacionais de 

sua aplicaç~o. Deve-se ficar claro que esses preços s~o es

pecíficos para a empresa em estudo devido sua especificidade 

técnica-administrativa e, portanto~ n.o devem ser extrapola

dos para outras condições. 

Para estabelecer os preços ser.o utilizados 

os seguintes critérios: 

a) Valor da produç.o. Será considerado o pre

ço determinado pelo IAA, para a cana-de-açúcar em pé. antes 

da colheita, quando no modelo n~o aparecem as variáveis re

ferentes à colheita e transporte. Caso contrário, se consi

derará o preço da cana na balança da usina. Expresso em OTN 

por tonelada de cana; 

b) Preço da terra. Será considerado o valor 

médio de arrendamento pago pela usina por hectare de terra 

arrendado por safra. Expresso em OTN por hectare arrendado. 
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c) Preço dO,fertllizante. Será considerado o 

preço de compra do adubo Cormulado acrescido do custo de 

aplicação. Será feito um rateamento do preço proporcional

mente à concentração de cada nutriente. Expresso em OTN por 

quilo de nutriente; 

d) Preço dos resíduos industriais. Será con

siderado o custo correspondente. aplicação do resíduo no 

campo. baseando-se na distlncla média ponderada dos talhões 

• usina. É, portanto, o preço do frete pago por metro cúbico 

de vlnhaça ou tonelada de torta-de-flltro, para a distância 

considerada. Expresso em OTN por metro cúbico aplicado ou 

por tonelada aplicada; 

e) Preço do herbicida. Será considerado o 

preço médio da dose de herbicida aplicada, acrescido dos 

custos de aplicação do produto. Expresso em OTN por dose de 

herbiCida aplicada. 

f) Mão-de-obra. A mão-da-obra é remunerada de 

forma diferente nas diversas operações agrícolas. Por exem

po, de modo geral, nas operações de plantio e adubação de 

cobertura a mão-de-obra é paga por diária e nas operações de 

colheita e capina a mão-da-obra é paga por tarefa. Neste 

trabalho será considerado o valor médio pago ao diarista. 

Expresso em OTN por diária. 

g} Máquina. Será considerado o valor médio 

ponderado da hora-máqUina considerando que na cultura de ca

na-de-açúcar são utilizados diversos tipos de máquinas que 

apresentam custos diferentes. Expresso em OTN por hora-má

quina. 



4. RESULTADOS E DISCUSS1íO 

4.1. Desempenho técnico da cultura nos tal 

Do ponto de vista técnico-agronômico, inte

ressa à Usina obter maiores produtividades em termos de to

neladas de cana por hectare ou em quilos de açúcares totais 

por hectare, minimizando o uso de recursos. Assim, procura

se real Izar o manejo varietal. o manejo de solo e as práti

cas culturais de tal forma a alcançar os objetivos de produ

tividade propostos no planejamento da Usina. 

O desempenho técnico da cultura na empresa 

estudada, a partir de agora chamada de Usina, considera 454 

observações referentes aos talhões amostrados, é apresentado 

no Apêndice 1. Tabelas 4 à 15. 

A distrjbuiç~o de variedades de cana-de-açú

car na Usina, em termos proporcionais, acompanhou a tendên

c i a da di st·r i bu 1 ç'ão de var i edades para o Estado de São Pau

lo, onde a variedade Na5G-79 apresenta maior participaç'ão na 

área cultivada com cana' (Ap8ndice I, Tabela 4)., Entretanto, 

para a Usina, observa-se (Ap8ndice 1, Tabelas 8 e 9) que 

houve uma diminuiç~o no plantio desta variedade, principal

mente como cana-de-ano, em favor de um aumento no número de 

talhões plantados com outras variedades, destacando-se a va

riedade SP71-79S ( 31 talhões com cana-de-ano ) e a varieda

de SP71-140& ( 12 ~alhões com cana-de-ano-e-meio ). 

Foram selecionadas, para fins de ajustamento 

das funções de produção da Usina, as seguin~es variedades de 

cana que apresentaram as maiores percentagens em termos de 



área cultivada (Apêndice i, Tabela 4); Na5&-79 (53.06%); 

SP70-1143 (9,78%); SP71-799 (9,&0%), SP71-140& (5,73%); 

CB41-7& (5,08%), IAC52/150 (4,45%); Grupo com variedades 

~iveram par~lcipaç~o reduzida (12,3%), 

Os tipos de Bolos que ocorrem em maior per

centagem em área cultivada, nos dadoE amostrados, s~o ( 

dice 1, Tabela 5); o grupo ~ormado por LatosBol Roxo LR 

e Latossol Vermelho Escuro ( LVE ) (49,61%), consjderado pe

los técnicos da Usina como de alta fertilidade; o grupo ror

mado de soJo PodzóJico Vermelho Amarelo ( PVA ) (31,32%), d? 

média fertilidade; o grupo formado de solos Latossol Ver

melho Amarelo (LVA) e La~ossol Vermelho Amarelo Húmico 

(LH) (12,39%>, àe méàia fertilidade. 

Para fins de ajustamento das funções de pro

duç~o constituiu-se um quarto grupo de solos que representa 

um agregado dos demais tipos de solos: Terra Roxa Estrutura

da ( TRE >. 1erra Roxa LatoBsólica ( TRL ). Litossol ( Lí ), 

Cambissol (Bb), Areia Quartzosa ( AQ ), Solos Orgãnicos 

( 50 ) e Brunízens Avermelhados ( BA ). Os solos des~e grupo 

ocorrem em &,&8% da área cultivada, nos dados amostrados. 

As maiores produ~ividades agrícolas s~o apre

sent.adas, em ordem decrescen~e, pelos grupos de solos; LR

LVE, PVA. LVA-LH e Grupo com outros solos {Apêndice 1, Tabe

la 5} . Est.e resultado é bast.ante coerent.e com os resultados 

obtidos por RANZANI (19&4) e KOFFER & DONZELLl (1987). 

A d1st.rjbuiç~0 por área e por número de t.a

lhões dos est.ágios de cort.e, nos dados amostrados •. (Apêndice 

1, Tabela &) sugerem uma condlç.o de equilíbrio, em termos 

físicos, entre a área plantada anualmente e a área com cana

soca, t.endo em vista o at.endimento das necessidades de abas

tBcimento da indúst.ria. 

A produtiVidade observada (Apêndice 1, Tabela 

~), em termos de toneladas de cana por hectare, quando com

parada com o modelo t.eórlco propost.o por SILVA, J.Ã. (1984) 

indica que o sistema de produç.o adotado pela Usina t.em a1-



cançado um aument.o do numero de cortes das áreas cult.ivadas. 

Para o grupo de talhões com cana-soca de b~. 

7~, 8~, 9~ ou 10~ cort.e < ice 1, Tabela &), observa-se 

produt.lvldade média de 85,03 t.on/ha , portanto, está acima 

da produtividade média da Usina ( 78,83 ton/ha ) o que é 

bastante conslst.ente com os critérios práticos de reforma 

de canavial que tem como principio apenas renovar o canavial 

quando a SUB produtividade se encontra abaixo da média de 

Usina. Ent~a. logicamente, os talhões com cana-soca acima do 

5~ corte tendem a apresentar produtividade maior que a pro

dutividade média da Usina. Além, é claro, o uso de sistema 

de cultivo modernizado em seus aspectos agrotécnlcos que 

fornecem à cultura as condições ideais para o seu desenvol

vimento nos estágIOS de soqueira. 

O tamanho médio dos talhões amost.rados é 

36,69 ha e apresenta desvio padr~o igual a 35,92 (Apêndice 

I, Tabela 7), Este resultado difere em muito do tamanho de 

15 hectares para talhões de cana-de-açúcar proposto por 

BRUGNARO a SBRAG1A (1982). Entretando, a moda do tamanho dos 

talhões amostrados se situa no estrato de 10 a 20 hectares 

(com média de 14,51 ha >, Isto indica, em parte, uma tendên

cia em se dimensionar os talhões com tamanho médio de 15 

hectares. 

Observa-se (Apêndice 1, Tabela 8) que 41 ta

lhões foram plantados como cana-de-ano dos quais 31 talhões 

est~o cultivados com a variedade SP71-79S que apresentou 

maior produtividade ( 87,35 ton/ha ) em solo Podzólico (11 

talhões) em relaç~o ao grupo de solos LR-LVE ( &7,83 ton/ha 

em 19 talhões). Isso mostra a opç~o de aumentar a área plan

tada com SP71-799 em detrimento das variedades mais planta

das na Usina e no Estado de S~o Paulo. 

Observa-se (Apêndice 1. Tabela 9) que 42 ta

lhões foram plantados com cana-de-ano-e-meio, dos quais 12 

com a variedade Na5&-79 e 12 com a SP71-140b dist.ribuídos 

nos diversos tipos de soios sendo que no grupo de solos LR-



LVE a Ha56-79 obteve melhor desempenho e no grupo de solo 

PVA a SP71-104& apresentou maior produtividade agrfcola. 

Observa-se (Apêndice 1, Tabela 10) que, dos 

108 talhões cultivados com cana-soca de 2e corte, 58 talhões 

contém a variedade Na56-79, 17 a SP70-1143 e 12 a SP71-1406. 

A variedade Na5&-79 apresentou desempenho decrescente nos 

grupos de solos TR, LVE. PVA e, LVA, confirmando as caracte

rísticas de fertilidade destes solos, conforme critérios 

adotados na Usina. A variedade SP71-1406 n~o apresenta dife

rença significativa da produtividade nos diversos solos. A 

variedade SP70-1143 apresentou melhor desempenho no grupo de 

solo LVE. seguido do solo LVA. 

A Usina tem reduzido o plantio da variedade 

de cana Na56-79, como pode ser observado (Apêndice 1, Tabe

las 11, 12, 13 e 14) através da participaç~o desta variedade 

no número de talhões: 47 dentre os 71 talhões cultivados com 

cana-soca de 32 corte. 43 dentre os 73 talhões com cana-soca 

de 42 corte; 51 dentre os 75 talhões com cana-soca de 52 

corte. 30 dentre os 54 talhões com cana-soca de b~,7~,B~,9~ 

ou 102 corte). Portanto, observa-se (Apêndice 1, Tabelas 8 à 

14) que houve uma preferência. no passado, em se plantar a 

variedade Na56-79 e que. atualmente, esta variedade vem sen

do substituida por outras variedades de cana tais como: 

SP70-1143 e SP71-799. 

Em relaç~o ao nível de uso de recursos agrf

colas as médias apresentadas (Apêndice 1, Tabela 15) mos

tram-se coerentes com os padrões recomendados por ZAMBELLO ô 

ORLANDO (19Bl). Exceto para o recurso Fósforo que apresen

tou, na Usina, uma quantidade média aplicada menor que a re

comendada. 

Apresen~am-se. a seguir, os modelos das fun

ções de produç~o ajustados pelo método dos mínimos quadra-



dos. 

Para melhor avaliar as relações en~re a pro

duç~o ~o~al de cana dos talhões agrícolas e os recursos en

volvidos com ela, adotou-se os modelos de funções de produ

ção tipo Cobb-Douglas, diferenciados em três grandes grupos, 

car- ~'ster i zados las variáveis incluldas na função de produ-

ção e a forma de inclusão, assim identificados; 

A) Grupo 1, refere-se ao modelo ajustado uti

lizando se as 464 observações de talhões amostrados. O mode

lo (Modelo 1) que pertence a este grupo apresenta como va

riável dependente ( Y ) a produção de cana por talhão, medi

da em toneladas, e as seguintes variáveis independentes~ 

Xl - Terra, medida em hectares; 

X2 - Nitrogênio, medido em quilos de nitrogê-

nio; 

X3 - Fósforo, medido em quilos de P205; 

X4 - Potássio, medido em qUilos de K20; 

X5 - Vinhaça, medida em metros cúbiCOS; 

XG - Herbícida, medido em doses aplicadas. 

B) Grupo lI, refere-se ao modelo ajustado 

utilizando variáveis binárias, sendo a análise de regressão 

realizada com as 464 observações disponíveis. ° Modelo 2 

(Apêndice 2, Tabela 16}que pertence a este grupo apresenta 

como variável dependen~e ( Y ) a produção de cana por ta

lhão, medida em toneladas, e as seguintes variáveis indepen

dentes: 

Xi - Terra, medida em hectares. 

X2 - Nitrogênio, medido em quilos de nitrogê-

nio; 

X3 - FÓSforo, medido em quilos de P205' 

X4 - Potássio, medido em quilos de K20; 

X5 - Vinhaça, medida em metros cúbicos: 

X5 - Herbicida, medido em doses aplicadas; 



>:." - Var i áve I b i nár i a, represent.a a variedade 
I 

de cana: IAC52/150; 

Xe - Variável b i nár i a. representa a variedade 

de cana: Na56-79; 

>:'9 - Var i áve I b i. nár i a. represent.a a variedade 

de cana: SP71-1406; 

>:'10 - Variável bInária. represent.a a varieda

de de cana: SP71-799; 

XlI - Variável binária, representa a varieda

de de cana: CB41-76: 

X12 - Variável binária, represent.a a varieda

de de cana: SP70-1143; 

X13 - Variável binária, representa o est.ágio 

de cana-de-ano-e-meio: 

X14 - Vari áve 1 bi nár i a, represEmta o est.ágio 

de cana-de-ano, 

X15 - Variável bi nári a. represent.a o estágio 

de 2~ cort.e: 

X16 - Variável binária, represent.a o est.ágio 

de 3!:' cort.e; 

Xl7 - Variável bi nár i a, represent.a o estágio 

de 52 cort.e; 

XiS - VaI' i áveI bi nár ia. representa os está-

g10s de &~. 7~, 8!:'. 9!:' e 10~ corte; 

XIS - Variável binária, representa o grupo de 

solos: LR-LVE. 

X20 - Variável binária~ represent.a o grupo de 

solos: LVA-LH. 

X21 - Variável binária, representa o 9rupo de 

solos: PVA. 

C) Grupo 111, refere-se aos modelos ajustados 

utilizando as observações estratificadas conforme o tipo de 

solo' ( Modelos: 3 a €i ), o estágio de corte ( Modelos: 7 a 

15 ) ou o t.ipo de variedade ( Modelos: 16 a 22 ) (Apêndíce 



2 ). Apresenta como variável dependente ( Y ) a produç:ão de 

cana por talh.o, medida em toneladas, e as seguintes variá

veis independentes: 

Xi - Terra, medida em hectares; 

X2 - Ni io, medido em quilos de nitrogê-

njo: 

X3 - Fósforo, medido em quilos de P20S; 

X4 - PotáSSIO, medido em quilos de K20: 

X5 - Vinhaça. medida em metros cúbicos; 

X& - Herbicida, medido em doses aplicadas. 

4.3. Ajustamento dos modelos 

o coeficiente de determinação múltipla corri

gido pelos graus de liberdHde (R2), para o Modelo 1 (Tabela 

1) igual a 0,917 indica que a regressão utilizada explica 

91,7% da soma de quadrados total. Para o Modelo 2 (Apêndice 

2, Tabela 1&), o coeficiente de determinaç.o múltipla corri

gido pelos graus de liberdade (R2) igual a 0,9210 indica que 

o mode 1 o de regressão ut. i 1 i zado exp 1 i ca 92. 1 % do comporta

mento observado para a variável dependente. 

Os coeficientes de determinação múltipla cor

rigidos pelos graus de liberdade (R2). para os modelos de 

funções de produção ajustados para os talhões estratificados 

conforme o tipo de solo (Apêndice 2, Tabela 17>. variam en

tre 0,83 e 0,9&. Para os modelos ajustados para os talhões 

estratificados conforme o estágio de corte (Apêndice 2, Ta

bela 18) o valores de R2 variam entre 0,77 e 0,98. Para os 

modelos ajustados para os talhões es~ratifjcados conforme o 

tipo de variedade de cana (Apêndice 2, Tabela 19) os valores 

de R2 variam entre 0,82 e 0,99. 

Em parte, os al~os valores dos coeficientes 

de determinaç.o múltipla corrigidos pelos graus de liberdade 

( R2 ) encontrados nos diversos modelos ajustados. deve-se à 



Tabela la Funç~o de produç~o ajustada para o grupo I, Modelo 1 

ConsL Terra Nitro. Fósfo. PoUso Vinha. Ilerbi. 
ha k9 kg kg m3 dose 

{a} (Xl) {X2} 0[3) 0:4) O~5) (XC) 

Coef. Regr. 4,344B 1,0098 -0,0002 -0,OG84 0,0349 0,0030 0,0284 
Desv. Padr. 0,0742 0,0221 0,0150 0,020& 0,0174 0,0055 0,0081 
Grau Signo a IX ns{l) 1'; 5% ng{l} 11 

R2 0,9170 
LPi =0 F(b,457} = 853,709& sigo 5~ 
LB i :l f<l,457) : 0,2493 nllo sigo (1) 

E Di = 1 1.0075 

_._------
(1) - nlio significativo ao nível de 101 de probabi 1 idade 

Funç~o de produç~o ajustada. Modelo 1. 



inclusão da variável Terra como variável independen~e que 

apresen~a um grande poder de explicação do comportamento d8 

variável dependente, principalmente quando a variável Terra 

é medida em hectares. 

, 'n~ lores ae n', 

Não obstante às variações observadas nos va

os modelos ajustados demonstraram um bom poten-

cial de explicação para o amento da variável depen

dente. Portanto, este resultado mostra que o modelo Cobb

Douglas ajustou-se adequadamente aos dados provenientes de 

módulos de produção (talhão), coletadospelo controle opera

cional agrícola da Usina. 

O teste F de Snedecor aplicado para testar a 

hipótese de nulidade dos coeficientes de regressão resultou, 

para o Modelo 1 (Tabela 1), num valor de F significativo ao 

nível de 1% de probabilidade. Isto implica na rejeição da 

hipótese de nulidade (Ho ) em favor da hipótese de não nuli

dade (HAl. 

Os testes F aplicados nos modelos dos grupo 

11 e grupo 111 (Apêndice 2), para testar as hipóteses de nu

lidade dos coeficientes de regressão, mantiveram o resultado 

apresentado no Modelo 1. 

De modo geral, os coeficientes de regressão 

das variáveis independentes do Modelo 1 mostram-se <Tabela 

1) altamente significativos. Para ° Modelo 2 (Apêndice 2, 

Tabela 16>, as variáveis binárias, de modo geral. n~o se 

apresentaram signíticativas ao nível de 10% de,probabilida

·!e. Para os modelos do grupo 111 (Apêndice 2>. os coericien

tes de regress~of de modo geral, apresentaram díminuiç~o nos 

seus graus de significância estatística, em relaç~o ao Mode

lo 1. 

A análise dos resultados estatísticos princi

palmente com referência aos níveis de significância dos coe

ficientes de regressão, e valores dos coeficientes de deter

minação múltipla. serviu de critério para a escolha do Mode

lo I, como sendo o melhor ajustado aos dados de módulos de 



da USIna. Portanto, este modelo será submetido ~ 

análise econômica. 

O modelo 2, que inclui variáveis binárias e 

os modelos do grupo 111, ajustados para tipos de solos, ti

pos de variedades de cana ou tipos de estágios de corte, em

bora apresentem falhas sob o ponto de vista estatístico, se

r~o mantidos neste estudo em virtude de suas relev~ncjas pa

ra as conclusões gerais deste trabalho. 

O termo constante (a) é considerado como um 

par~metro de eficiência. isto é, como um indicador do estado 

de tecnologia, assim sendo, para dados valores das variáveis 

independentes a grandeza n a n afeta proporcionalmente o 

nível da variável dependente (y), Para o Modelo 1 (Tabela 

1), o logaritmo do termo constante (109 a igual a 4,3448) 

apresenta-se significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

Para o Modelo 2 e os modelos do grupo 111 (Apêndice 2) os 

logaritmos dos termos constantes mantiveram as característi

cas estatísticas observadas no Modelo 1 e apresentaram va

riações nos seus valores indicando que os modelos ajustados 

com dados estratificados captaram estados de tecnologia di

ferenciados para cada situaç~o. 

4.5. Comportamento das variáveis independentes 

4.5.1. Terra 

Em estudos de funções de produção agrícola, 

para a cultura da cana, o recurso Terra, quando medido em 

hectares, tem se apresentado com altos coeficientes de re

gress~o como se pode constatar em BRANDT et alii (19&5) e 

ZAGATTO et alii (1955). 

Neste trabalho, a variável Terra (Xl) apre-
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sentou coeficIente de <que no modelo de função de 

produçWo tlpo Cobb-Douglas é a elasticidade parcial de pro

dução do recurso} igual a 1,0098 para o Modelo 1 (Tabela 1) 

e significativo ao nível de 1% de probabilidade. isto impli

ca que se houver uma variaçWo de 10% no uso do recurso Ter

ra, cOeteri~ paribu~, obtém-se uma variação de 10,098% na 

produção de cana, conforme Modelo 1 (Tabela 1). 

Nos modelos dos grupos 11 e 111 (Apêndice 2) 

o coeficiente de regressão da variável Terra apresentou al

tos valores e significativos ao nível de 1% de probabilida

de. 

Os altos valores dos coeficientes de regres

são da variável Terra (Xl) podem ser explicados pelo fato da 

variável Terra ser medida em hectares ao invés de ser medi

da, por exemplo, pelo seu valor de arrendamento. Também, a 

falta de variáveis importantes como mão-de-obra e máquinas, 

nos modelos ajustados, pode ter causado erro de especifica

ção de tal forma que a variável Terra tenha incorporado os 

efeitos destas variáveis, pois, é de se esperar que haja al

tas correlações parciais entre estas variáveiS. 

Além disto. a variável Terra (Xl) apresenta 

alta correlação parcial com a variável dependente (Y) (r = 

0,98) e com o Nitrogênio (X2) (r = 0,&51) (Apêndice 3, Tabe

la 20), o que sugere a presença de multicolinearidade, afe

tando a precisão das estimativas dos parâmetros obtidos. 

Na literatura de experimentos agronÔmicos. de 

modo geral, observa-se que a produção de cana-de-açúcar não 

apresenta resposta à adubação com nitrogênio, como pode ser 

constatado em: ORLANDO et alii (1977); ORLANDO & ZAMBELLO 

(1979); FAGANELLO (1981) e SALATA (1982). 

SILVA, M.F. (1972) em estudo de análise eco

nômica de experimentos de adubação em cana-planta obteve 



resposta negativa ( n~o significativa da produç~o de cana 

em relação ~ aplicaç~o do nitrogênio. 

Conforme ZAMBELLO & ORLANDO (1981>. a cultura 

de cana-de-açdcar no estágio de cana-planta apresenta menor 

resposta à aplicação de nitrogênio ao solo do que no estágio 

de soqueira e a resposta é maior em solos argilosos ( TRE ). 

De modo geral, os coeficientes de regress~o 

da variável Nitrogênio ( elasticidade parcial de produção da 

variável Nitrogênio) obtidos neste trabalho, apresentaram

se não significativos ao nível de 10% de probabilidade, in

dicando não haver resposta da produção ~ adubação com nitro

gênio. Estes resultados corroboram as observações feitas por 

estes autores. 

Nos modelos ajustados a partir de dados es

tratificados pelos estágios de corte, observa-se que tanto 

para o estágio de soqueIra quanto para a cana-planta-de-ano

e-meio não haverá resposta da produção de cana ao aumento do 

uso do recurso Nitrogênio (Apêndice 2, Tabela 18). Entretan

to, para o Modelo 7 (Apêndice 2, Tabela 18), o coeficiente 

de regressão da variável Nitrogênio apresentou valor negati

vo (-O,394) e significativo ao nível de 1% de probabilidade, 

indicando que se houver uma variação de 10% no uso do recur

so Nitrogênio, coeteris paribus, obt.ém-se uma variaç~o nega

tiva na produção de cana-plant.a-de-ano na ordem de 3,94%. 

A falta de respost.a ou resposta negativa da 

produção de cana ao uso de nit.rogênio é explicado pela ati

vidade dos microrganismos no solo, decompondo a matéria or

gãn1ca através do consumo de nit.rogênio, aumentada em perío

dos chuvosos e quentes e com maior aeração do sQlo. Estas 

condições ocorrem em maior escala em cana-planta do que em 

sogueira. 

As respostas diferentes da produç~o de cana 

ao nit.rogênio em diferentes tipos de solos também foram 

constatadas nest.e t.rabalho (Apêndice 2, Tabela 17), embora 

de maneira geral, os coeficientes de regressão não fossem 



significativos. Os solos que apresentaram melhor resposta ao 

nitrogênio são do grupo LVA, seguido do PVA. justamente os 

de menor fertilidade natural, e para o grupo de solos LR

LVE (maior fertilidade) a resposta é negativa. De certo mo

do, estes resultados são esperados considerando que, em cada 

t~po de solo, a cultura de cana responde diferentemente aos 

nutrientes usados na adubação em função das características 

de fertilidade destes solos. 

4.5.3. F6sforo 

A cultura da cana-de-aç~car apresenta baixa 

resposta ao fósforo em solos tradicionalmente cultivados com 

cana deVido ao efeito residual de aplicações de fósforo fei

tas em anos anteriores, segundo ZAMBELLO & ORLANDO (1981), e 

especialmente em cana-soca. 

MANHãES (1978), estudando a disponibilidade 

de fósforo para a cana-de-açúcar, constatou que a adubação 

com P205 em solo Gley Húmico provocou decréscimo na produti

vidade da cana-de-açúcar. 

Os coeficientes de regressão da variável Fós

foro (b3), nos diversos modelos ajustados, est~o conforme 

estas citações (Tabela 1 e Apêndice 2, Tabelas 1& e 18), 

pois, em todos os modelos em que b3 foi significativo, apre

sentou sinal negativo implicando que para uma variação de 

10% no uso do recurso Fósforo haverá uma queda de produção 

na ordem de 0,5% a 0,&%, coet.erís paribus. 

A resposta negativa da produç~o ao uso do re

curso Fósloro podará ser relacionada com a fertilidade dos 

solos dos talhões amostrados, sendo que a resposta ao uso do 

fósforo ficaria velada ou perdida face à ausência de outros 

nutrientes ou outros fatores significativos na produç~o de 

cana. Por outro lado, a variável Fósforo apresenta (Apêndice 

3, Tabela 20) maior coeficiente de correlaç~o parcial com os 

solos menos Iérteis ( PVA ) e correlação parcial negativa 



com os solos férteIs ( LVE-LR l. 

Ent.ret.ant.o, para det.erminadas variedades, a 

resposta ao fósforo é posit.iva como ocorre com a IAC52/150 

(Modelo 15> e CB41-7& (Apêndice 2, Tabela 19, Modelo 19). 

Diant.e da alta correlação parcial (Apêndice 

3, Tabela 20) ent.re a vari~vel Fósforo e as vari~veis Pot.ás

sio e Vinhaça, é de se supor que o coeficiente de regressão 

para este recurso não represente estimativa das melhores em 

relação ao verdade.ro parâmetro na população. 

4.5.4. Potássio 

Tant.o a cana-plant.a como as soqueiras, segun

do ZAMBELLO & ORLANDO (1981), respondem à adição de potásSío 

ao solo em t.ermos de produção de colmo. CORDEIRO (1978) tam

bém chegou à conclusão de que a adubação potássica aument.a a 

produção de cana. 

Podem-se fazer as mesmas const.at.ações nos mo

delos de funções de produção aJust.ados, pois, os coeficien

t.es de regressão da variável Pot.ássio apresentam-se, de modo 

geral, com valores positivos e com significâncias estatísti

cas ao nível de 10% de probabilidade. Assim, para o Modelo 1 

(Tabela 1) um aument.o em 10% no uso de potássio implica num 

aumento de 0,35% na produção de cana, coet.eris partbus. 

4.5.5. Vinhaça 

A resposta da cultura de cana-de-açúcar à 

aplicação de vinhaça ao solo é positiva e idêntica à respos

ta ao pot.ássio devido a vinhaça cont.er, em sua compOSição, 

maior proporção do nutriente Potássio. 

Neste trabalho, os coeficient.es de regress~o 

do recurso Vinhaça apresentam-se, de modo geral, n~o signi

ficativos ao nível de 10% de probabilidade. 



Uma das possíveis causas da n~o signi~lc8ncia 

dos valores obLidos para os coeficientes de regressão do re

curso Vinhaça é a forma como se mediu esta variável (em me

Lros cdbicos) ao Invés de expressá-la pelo seu teor de po

tássio que é o elemento mais importante na sua composição. 

SILVA, J.Ã. (1984) confirma que a dosagem da vinhaça a ser 

aplicada na cultura da cana é em função de sua composiç~o em 

potássio. 

4.5.6. Herbicidas 

As espécies infestantes exercem concorrên-

cia maior ou menor à cultura em função da temperatura e umi

dade" CORBINl (1987, p.340 ). Este autor exemplifica para a 

região centro-sul, que a cultura de cana em plantio ou corte 

em setembr%utubro ( período de desenvolvimento agressivo 

de plantas daninhas) requer maior controle com herbicidas 

residuais do que a mesma área cortada em maio / junho ( pe

ríodo onde o índice de germinação das plantas daninhas é 

reduzido ). Assim, é de se esperar que os herbicidas causem 

melhores efeitos na produção quando são aplicados ( em ordem 

decrescente ) em cana-planta-de-ano-e-meio, cana-planta-de

ano e soque ira. 

Os coeficientes de regressão (b6) obtidos são 

coerentes com estas informações como se pode observar na Ta

bela 18 nos modelos de: cana-planta-de-ano-e-meio (bG = 
0,2126), cana-planta-de-ano (b& = 0,1784) e cana-soca (b& 

= 0,081). Isto implica que um aumento de 10% no uso de her

bicidas resul~a, coe~eri8 paribus. num acréscimo na produção 

de cana na ordem de 2,13% para a cana-planta-de-ano-e-meio, 

de 1,78% para a cana-de-ano e 0,81% para cana-soca. 

4.&. Efeitos das varláveis binárias 



Não obs~an~e à falta de slgnificância esta

tística para a maioria das variáveis binárias no Modelo 2 

(Apêndice 2, Tabela 15), podemos analisar os seus efeitos na 

produção de cana e no comportamento dos recursos analisados 

no Modelo 1. 

Os efeitos das variáveis representativas dos 

estágios de corte são analisados em relação ao efeito da va

riável que representa o 4e corte, te6rlcamente, o áltimo cj

elo da cultura, que por isto mesmo é omitido do Modelo 2. 

Considerando a elasticidade parcial de produção, dentre os 

diversos estágios de corte, o corte de cana-de-ano-e-meio é 

o que apresenta maior influência sobre o comportamento da 

variável dependente seguido do &~ corte, 2e corte, 5e corte, 

3e corte, 42 corte e cana-de-ano, em ordem decrescente de 

importância (Apêndice 2, Tabela 1&). 

A variável que representa o estágio de cana

de-ano-e-meio apresenta coeficiente de regressão significa

tivo ao nível de 5% de probabilidade e o valor é b13 = 
0,11&9. Portanto, maiores inversões na alocação deste está

gio de corte resultaria em maior eficiência na produção de 

cana em relação aos talhões cultivados no 42 corte, coeterís 

paribus. 

corte, 

ciente 

o aumento no námero de cortes. acima de 52 

representado pela variável Xi8; apresenta um 

de elasticidade parcial de produção de 0,104& 

coefi

indt-

cando que um aumento em 10% nos talhões cultivados nestes 

estágios de cort.e. coeter i spar i bus , resultaria em um acrés

cimo na produção de cana da Usina na ordem de l J 04G% em re

lação ao 42 corte. 

O cultivo de cana-de-ano, do ponto de vista 

de incremento da produç~o agrícola se mostra com elasticida

de parcial de produção negativa, implicando que o aumento de 

10% na área plantada como cana-de-ano, coeteris paríbus, re

sultaria em um decréscimo de 0,9% na produç~o de cana dos 

talhões da Usina. 



Os efei~os das variáveis que represen~am os 

tipos de solos são analisados em relação ao efeito do grupo 

de solos que compreende os solos: TRE, TRL, Li, Bb, AQ. So

los Orglnicos e Brunlzens Avermelhados aqui representados 

pela sigla» SL ". Assim, os tipos de solos que mais influem 

na variável dependent.e são, em ordem decrescente, LR-LVE 

(Xi9>, LVA-LH (X20). PVA (X21) e SL. Portan~o, para o grupo 

de solos LR-LVE, que apresenta coeficiente de elasticidade 

parcial de produção igual a 0,1678 um aumento de 10% na área 

plantada neste tipo de solo. em relação a área plantada em 

solos SL, resultaria em um acréscimo de 1,678 % na produção 

de cana, coeteria paribua. 

Os efeitos das variáveis representativas das 

variedades de cana são analisados em relação ao grupo de di

versas variedades que estão sendo testadas pela Usina e que 

ocorrem em poucos talhões de cana. Por isso, foram agregadas 

em um único grupo servindo de referencial para análise do 

desempenho das demais variedades. Dentre as variedades uti

lizadas como variáveis binárias apenas a variedade SP71-799 

apresenta influência superior ao grupo de novas variedades; 

as demais variedades apresentam influência inferior a este 

grupo. 

4.7. Retorno •• escala 

No Modelo 1 submetido ~ análise econômica ob

teve-se a soma das elasticidades parciais de produção igual 

a E = 1,0075 (Tabela 1). Isto indica retorno cons~ante à es

cala a, portanto. um aumento de 10% nas quantidades de todos 

os recursos envolvidos no processo de produção, coeteris pa

ribus, resultaria em um acréscimo de produç~o da ordem de 10 

%. Este valor mostra que os investimentos nos recursos con

siderados neste modelo situam-se no estádio 11 (racional) da 

funç~o de produção. 
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Aplicando-se o ~es~e F. no Modelo 1, para 

~es~ar a hip6~ese de rendimento cons~ante à escala obteve-se 

a não rejeição da hip6tese Bo: ES í = 1 ao nível de 1% de 

probabilidade. 

4.S. Valores das produtividades físicas marginais dos 

recur~os 

Os valores da produtividade física média e 

produtividade física marginal, bem como os preços dos recur

sos e do produto são apresentados na Tabela 2 para o Modelo 

1. A análise de variância da produtividade física marginal 

dos recursos para o Modelo 1 bem como o intervalo de con

fiança da produtividade física marginal são apresentados na 

Tabela 3. 

4.9. Avaliação da eficiência na alocação dos recursos 

A análise global dos resultados, para o Mode

lo 1, em que se compara o valor da produtividade física mar

ginal ( VPFMaXi) do recurso < Xi ) com o seu respectivo 

preço (PXi)' indica que os recursos não estão combinados 

de maneira ótima (Tabela 2). 

4.9.1. Terra 

No Modelo 1 (Tabela 2) o recurso Terra (Xi' 

apresenta produtividade física marginal positiva e maior do 

que a respect~va produtiVidade física média, condição esta 

q'le indica investimento em terra aquém do nível 6timo. 

À margem, o aumento no uso de terra cultivada 

ú cana de um hectare proporcionaria um aumento na produção 

estimada em 77,389 ~oneladas de cana. 



Tabela 2. Produtividades físicas médias €f marginiiH: para o Modelo 1 

--- ----,.,._-

VARUVEL COIT. PROD. PROD. PREÇO RELACXO VALOR PROD. RELAC1íO 
REGR. MtDIA MARG. RECURSO PX-/p{Y)l FfS. IíARG. VPFMax_/px' 
{bl} (PF!exil (PFMax

l
) (px!) 

1 
(VPFMaXí) 

I I 

(Ono 
-~_ .. ~. __ .-

Terra 1,0098 7&,&38 77,389 1&,69953 15,7935 81,8288 4.9000&b 

Nitrogênio -0,0002 1,3119 -0,0003 0,0&878 0,0&505 -0,00032 -0,004&53 

Fósforo -0,0&84 20,377 -1,3938 0,07554 0,07144 -1,47376 -19,50%& 

Potássio 0,0349 8,7948 0,3069 0,01162 0,01099 0,32451 27,92685 

Vinhaça 0,0030 G2,155 0,18&5 0,0&211 0,05874 0,19720 3,175012 

Herbicida 0,0284 127,80 3,6295 4,61435 4,3&399 3,83772 0,S31G92 

1. Preço do produto: 
P(Y) = 1,05737 OTN por tonelada de cana-da-açúcar no campo. 

Tabela 3. Variãncia da produtividade física marginal e in
tervalo de confiança, para o Modelo 1. 

G.L. = 457 !édia VarlãncÍél Variãncia Intervalo de 
If! Ob8.= 4&4 geométrica de bj b j PFIlaXi de PfbXi confiança da 
S2 = 0,07%13 pnax, 

1 

Produçio cana 1895,9722 

Terra (Xl) 24,73950 0,00048907 1,0098 77,3885 1,25&272 75,32193 a 79,45507 

Hilr~nio (X2) 1445,24&2 O,000224G8 -0,0002 -0,0003 0,000031 -0,000351 a -0,000249 

fósforo (Xa) 93,0442 0,00042545 -0,0&84 -1,3938 0,014398 -1,417485 a -1,370115 

Potássio (X4) 215,5780 0,00030299 0,0349 0,30&9 0,003482 0,301172 a 0,312&28 

Vinhaça (Xs) 30,5042 0,00003024& 0,0030 0,1865 0,009308 0,171188 a 0,201812 

Herbicida (1&' 14,S35b 0,OOOOb551l 0,0284 3,&295 0,007443 3,48565& a 3,173343 
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Pelo valor da.produtividade ffsica média des

te recurso. tem-se. em média geométrica, para cada hectare 

cultivado com cana nos talhões da Usina, uma produç~o de 

7&,638 toneladas de cana. 

A raz~o entre o valor da produtividade física 

marginal do recurso Terra e o seu preço é 4,9000&& (Tabela 

2), portanto maior do que a unidade. Isto indica que para se 

atingir o intervalo ótimo econômico de utilizaç~o do recurso 

Terra deve-se aumentar o seu neveI de utilizaç~o. 

O intervalo de confiança da produtividade f(

sica marginal do recurso Terra apresenta valores suficien

temente pequenos para não modificarem as conclusões acima 

(Tabela 3). 

4.9.2. Nitrog8nio 

o recurso Nitrogênio, no Modelo 1, apresentou 

coeficiente de regress~o estatisticamente não significativo 

ao n(vel de 10% de probabi lidade, devendo pois a análise 

econômica para este recurso ser considerada com cuidado. 

Para o recurso Nitrogênio, que apresenta uma 

produç~o média de 1,3119 toneladas de cana por quilo aplica

do no solo, a sua produtiVidade física marginal negativa. no 

Modelo 1, indica que, à margem. o aumento de um quilo de ni

trogênio aplicado proporcionaria um decréscimo de 0,0003 to

neladas na produç~o de cana dos talhões da Usina (Tabela 2). 

Ainda, neste modelo, para se atingir o inter

valo de ótimo econômico deve-se diminuir o uso deste recur

so, dado que a razão entre o VPFMa do Nitrogênio e o respec

tivo preço é menor do que a unidade. 

O intervalo de confiança da PFMa do recurso 

Nitrogênio apresenta valores menores do que a raz~o entre os 

preços do recurso e do produ~o (Tabela 3), consequentemente, 

o intervalo de ótimo econômico será alcançado se diminuir o 
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atual nível de utilização deste recurso. 

4.9.3. F6sfo~o 

A presença de valor negatrvo e altamente 

signiricativo do coericiente de regressão de recursos de 

produção gera um impasse na análise econômica das funções de 

produção ajustadas, pois é dirícil supor que o empresário 

maximizador de lucro venha utilizando algum recurso em ní

veis que representem produtividades fisicas marginais nega

tivas. 

No presente trabalho, o recurso Fósforo apre

sentou, de modo geral, coeficiente de regressão negativo e 

significativo ao nível de 1% de probabilidade o que implica 

também no sinal negativo da produtividade física marginal 

deste recurso. Isto indica que o uso do recurso Fósforo está 

além do intervalo ótimo econômico. Portanto, conclui-se que 

para se obter o intervalo ótimo econômico torna-se necessá

rio diminuir as quantidades do recurso Fósforo. 

4.9.4. Potássto 

Para cada qUilo do recurso Potássio (X4). 

aplicado no solo, resultou, em média, 8,7948 toneladas de 

cana na produção dos talhões da Usina (Tabela 2). 

Para o Modelo 1, à margem# um quilo de Potás

sio a mais aplicado na produção de cana nos talhões da Usi

na, coeteris paribus, daria um acréscimo de 0,30&9 tonelada 

de cana na produção total dos talhões. 

A utilização do recurso Potássio foi feita 

aquém do ponto econômico, pois a razão estimada entre o va

lor da produtiVidade física marginal do Potássio e o seu 

preço é maior do que a unidade, com valor igual a 27,92&85 

(Tabela 2). 



A análise da variãnçía da produtividade físi

ca marginal do recurso Potássio ~ a de~erminação do in~erva

lo de confiança entre 0,301172 e 0,312628, ao nível de con

tiança de 90%, demonstram que, mesmo para o nível mais baixo 

de produtividade física marginal ( 0,301172 ), o recurso Po

~ássio estaria sendo sub-utilizado, pois a razão entre o 

preço 

lar ( 

do potássio e o preço da cana-de-açúcar apresenta va-

0,01099 ) menor do que o íntervalo de confiança da 

PFMaX4_ Por~anto, o intervalo de ótimo econômico de utiliza

ção do recurso Potássio. coe~eris paribus. seria alcançado 

com o incremento nos níveis atuais de u~ilizaç~o. 

4.9.5. Vinhaça 

o nível de ótimo econÔmico estimado para o 

recurso Vinhaça (X5), dada a n~o significância estatística 

do coeficiente de regress~o obtido para esta variável, no 

Modelo 1, deve ser considerado com cuidado. 

Pelos resultados obtidos, pode-se aven~ar a 

hipótese de que a utilização do recurso Vinhaça esteja abai

xo do intervalo de ótimo econÔmico dado que, apesar de sua 

utilizaç~o estar no estádio racional da curva de produç~o, a 

raz~o entre o valor do produto físico marginal da vinhaça e 

o seu respectivo preço ser de 3,175012 ( Tabela 2 ) e , por

tanto, maior do que a unidade. 

O intervalo de confiança estimado para a pro

,,-Lividade física marginal da vinhaça compreendido entre 

0c171188 e 0,201812 (Tabela 3) apresenta valores maiores do 

que a raz~o entre os preços do recurso e do produto que é 

igual a 0.05874. Portanto, conclui-se que para atingir o in

tervalo de ótimo econômico na utilizaç~o da vinhaça deve-se 

incrementar o seu nível de uso a~ual. 
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4.9.&. Herbicidas 

Os resultados obtidos para o recurso HerbIci

das (X5) (Modelo 1, Tabela 2) indicam que para cada dose de 

herbicida aplicada nos talhões da Usina corresponde a um 

acréscimo na produç~o estimada de 127,80 toneladas de cana. 

nos talhões. 

A razão entre o valor da produtividade ffsica 

marginal (estimado em 3,83772 OTN) e o preço da aplicação 

de uma dose de herbicida ( 4,51435 OTN) mostrou ser menor 

que a unidade ( 0,831592 ). Além disto, o intervalo de con

fiança da produtividade física marginal do herbiCida, ao ní

vel de confiança de 90%, apresenta valores menores do que a 

razão entre o preço do recurso e o preço do produto, como 

mostram as Tabelas 2 e 3. 

Estes resultados indicam que para atingir o 

intervalo de ótimo econômico na utilizaç~o de herbicidas de

ve-se diminuir o atual nível de utilização desse recurso. 

4.10. Limitações dos dados utilizados 

As informações fornecidas pela Usina referem

se a 636 talhões de cana, dos quais foram eliminados deste 

estudo 172 talhões por apresentarem mais de uma variedade de 

cana, ou diferentes estágios de corte, ou por não existirem 

informações consistentes sobre a utilização de recursos. 

Portanto, de uma situação em que os dados fornecidos apre

sentavam caráter censitário, em relação ao sistema de produ

ção da Usina, passou-se para um quadro amostraI composto de 

464 observações que representam 73 % dos talhões da Usina. 

Isto mostra que o sistema de controle operacional da Usina 

ainda não abrange a totalidade de sua área de cultivo. 

Os dados obtidos junto à Usina representam 

parte das atividades inerentes ao processo de produção de 



cana-de-açúcar, pois, tornou-se inviáv~l a uttlizaç.o total 

dos dados do controle operacional, em especial, os referen

tes ,à utilizaç.o de m.o-de-obra. máquinas e ciclo da cultu

ra. Também não estavam disponíveis as informações referentes 

à produção de Açúcares Totais por talh.o e à composição da 

vinhaça em potássio. 

Portanto. considerando os dados obtidos, as 

análises realizadas neste trabalho s.o análises parciais da 

produção da Usina por não englobarem importantes variáveis 

na estimação das funções de produção. 

Não obstante, as informações obtidas se ca

racterizam por apresentarem confiabi 1 idade e representativi

dade, principalmente, no que diz respeito às questões nutri

cionais da cultura bem como ao manejo varietal e ao manejo 

de solos. 

4.11. Implicaç6es do uso de módulos de produç~o na 

ava11aç~o econÔmica 

N.o obstante às limitações encontradas neste 

trabalho, os resultados obtidos mostraram-se de grande uti

Jidade na avaliação da eficiência na alocação dos recursos 

para a Usina, principalmente, se comparados aos resultados 

obtidos em estudos econômicos de experimentos agrícolas. 

Neste trabalho, foi possível estimarem-se 

funções de produção ao nível de empresa que incluem as va

riáveis referentes ao manejo de solos, manejo de variedades 

e manejo de cortes dos talhões da Usina. Também s foi possí

vel a inclusão simultãnea de variáveis relatívas à nutrição 

da cultura ( Nitrogênio, FósforoJ Potássio e Vinhaça ) e ao 

controle de plantas daninhas. 

obtenção 

relação 

Deve-se ressaltar que os custos e tempo para 

dos dados utilizados neste estudo foram mínimos em 

aos custos de montagem de um experimento que in-

cluíssem 21 variáveis relativas a cultura da cana-de-açúcar. 



5. CONCLUSBES E SUGEST5ES 

5.1. Conclusões 

Os coeficientes de determinaç~o múltipla cor

rigidos pelos graus de liberdade indicam que aproximadamente 

92% das variações na produç~o de cana (Y) da Usina podem ser 

explicadas pelas variáveis incluídas nos modelos, ou seja: 

Terra (Xl), medida em hectares de área cultivada: Nitrogênio 

(X2), medido em quilos de N; Fósforo (X3>, medido em quilos 

de P205; Potássio (X4), medido em quilos de K20; Vinhaça 

(X5). medida em metros cúbicos e Herbicidas (XG>. medidos em 

doses aplicadas. 

Os testes n F » aplicados para testar a slg

nificãncia dos coeficientes de regress~o estimados foram. de 

modo geral, significativos ao nível de 1% de probabilidade. 

Estes resultados permitem concluir que o mo

delo de funç~o de produç~o tipo Cobb-Douglas ajustou-se ade

quadamente aos dados dos m6dulos de produç~o coletados pelo 

controle operacional agrícola da Usina. 

De modo geral, a funç~o de produç~o ajustada 

mostra rendimentos constantes à escala. 

Os recursos Nitrogênio e Vinhaça não apresen

taram significãncia estatística nos seus coeficientes de re

Jress~o. Portanto, conclui-se que, estatisticamente, estes 

recursos n~o interferiram nas variações da produç~o de cana 

nos talhões, para as funções ajustadas. 



As variáveis binárias referentes ao estágio 

de corte de cana-planta-de-ano-e-meio. ao grupo de solos LR

LVE e à variedade de cana SP71-799 foram as que mais in

fluenciaram positivamente na produç~o de cana da Usina. 

As desigualdades observadas nas razões entre 

os valores das produtividades físicas marginais dos recursos 

e os respectivos preços mostram ineficiência econômica na 

alocaç~o de recursos na produç~o de cana na Usina. 

Quanto ao uso dos recursos, os resultados 

econômicos permitem derivar as seguintes sugestões: intensi

ficar o uso dos recursos Terra ( preferindo solos do grupo 

LR-LVE destinado à produção de cana-planta-de-ano-e-meio com 

a variedade de cana SP71-799 ), Potássio e Vinhaça; diminuir 

o uso dos recursos Nitrogênio { principalmente em cana-plan

ta }. Fósforo e Herbicidas. Mas estes resultados devem ser 

considerados com CUidado para os recursos Nitrogênio, Fósfo

ro e Vinhaça. 

As sugestões aqui apresentadas destinam-se a 

fornecerem elementos que possam ser úteis em trabalhos futu

ros de avaliaç~o econÔmica na alocaç~o de recursos na produ

ç~o de cana-de-açúcar utilizando-se funções de produç~o 

ajustadas aos dados de módulos de produç~o coletados pelo 

controle operacional agrícola de uma empresa. 

A) Os dados 

A qualidade das informações a serem usadas na 

análise econômica é de suma importãncia. 

A coleta de dados pelo controle operacional 

agrícola dos módulos de produção deve ser direcionada tendo

se em vista a sua adequação às exigências da análise econô

mica. 



Especial atenção deve-se dar à determinação 

dos custos de aplicação dos recursos e da utilização de mão

de-obra e máquinas, pois, de modo geral, a contabilidade das 

empresas agrícolas estão estruturadas mais para atender as 

exigências fiscais do que para gerar informações gerenciais. 

cíonal 

B) Variáveis independentes 

Geralmente, as informações do controle opera

agrícola permitiriam incluir nos modelos de funçõos 

de produção as seguintes variáveis: distância da usina aos 

talhões, controle biológico da broca-da-cana ( Diatreae sac

charalis ), máquinas, mão-da-obra e ciclo da cultura, além 

das variáveis incluídas neste trabalho. A inclusão dessas 

variáveis seria útil para se aproximar ao máximo o modelo 

escolhido com a realidade da atividade produtiva da empresa. 

C) Escolha do modelo de resposta 

Apesar do modelo Cobb-Douglas se ajustar ade

quadamente aos dados dos módulos de produção, seria recomen

dável tentar ajustar outros modelos matemáticos, mas que in

cluíssem o estádio 111 da curva de produção como, por exem

plo, o modelo quadrático e o modelo cúbico. 

D) Apl1caç10 dos resultados obtidos 

A aplicabilidade. na tomada de decisão ao ní

vel da empresa, da análise econômica da função de produção 

estimada a partir de dados de módulos de produção poderá ser 

melhorada se simultaneamente realizar a mesma análise a par

tir dos dados planejados para cada talhão ( n ex-ante n ) 

com o objetivo de se confrontarem os resultados obtidos. 

Os módulos de produção, também, poderão ser 

usados em estudos que abordem a convergência entre a progra

mação matemática e a curva da função de produção de uma em

presa conforme propõem NEVES et alli (1986). 



REFER~NCIAS BIBLIOGR~FICAS 

BEATTIE. B. R. & TAYLOR, C. R. The Economics of Produc~ion. 

Edl~ora John giley & Sons, 1985. 267p. 

BOSCARDIN, J. R.; SANTOS, M. C. S.; GAMBELLI, L. A.; ALMEI

DA, T. C. A Empresa de Sementes no Brasil: Aspectos Téc

nicos e Jurídicos. 3.ed. Brasília - DF., ABRASEM, 1985. 

510p. 

BRANDT, S. A.; ZAGATTO, A. G.; MORAES FILHO, J. M. Es~imati

vas de Produtividade de Recursos na Lavoura Canavieira em 

Piracicaba, Es~ado de S~o Paulo. Piracicaba, Escola Supe

rior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Departamento de 

Economia, 1965. 30p. 

BRUGNARO, C. & SBRAGIA, R. Gerência Agrícola em Destilarias 

de Álcool. Piracicaba, PLANALSUCAR, Coleção PLANALSUCAR 

N2 1, 1982. 210p. 

CARTER, H. O. & HARTLEY, H. O. A variance formula for 

marginal productivity estímates using the Cobb-Douglas 

functions. Econometrica, 2&(2):306-313. 1958. 

CORBINI, J. L. Operações Agrícolas em Tratos Culturais. In: 

PARANHOS, B. S., cood. Cana-de-açúcar: Cultivo e Utiliza

ç~o. Campinas, Fundaç~o Cargill. Voi 1, 1987. pp. 

333-372. 

CORDEIRO, D. A. Efeitos da cal agem e da adubaç~o potássica 

sobre a produção de colmo e o equilíbrio nutricional da 

cana-de-açúcar <Saccharum spp.). Piracicaba, 1978. 59p. 

<Mestrado - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Quei

roz" I USP). 



58 

EISGLUBER, L. M. & SCUMAN, L. S. The Usefulness of Agregated 

Data in the Analysts of Farm lncome Var1ability and 

Resource Allocation. Journal of Farm Economlcs. 

45(2):587-591. 19&3. 

ENGLER, J. J. C. Análise da produtividade agrícola entre re

giões do Estado de S~o Paulo. Piracicaba, 1978. 132p. 

(Livre-docência - Escola Superior de Agricultura "Luiz de 

Queiroz" / USP). 

FAGANELLO, B. F. Adubaç~o nitrogenada em novas variedades de 

cana-de-açúcar. Piracicaba, 1981. 50p. <Mestrado - Escola 

Superior de Agricultura -Luiz de Queiroz" I USP). 

FERGUSON, C.E. Microeconomia. 7.ed. Rio de Janeiro, Editora 

Forence Universitária Ltda, 1984. &10p. 

GIRXO, J. A. A Função de Produção De Cobb-Douglas e a análi

se inter-regional da produç~o agrícola. Lisboa, Fundaç~o 

Calouste Gulbenkian, Centro de Estudos de Economia Agrá

ria, 19&5. 117p. 

GRILICHES, Z. Specification and estimation of agricultural 

production functions: Estimates of the aggregate 

agricultural production function fron cross-sectional 

data. Journal of Farro Economics. 45(1):419-432. 19&3. 

HENDERSON, J. K. QUANDT, R. E. Teoria microeconômica. 2.ed. 

S~o Paulo, Livraria Pioneira Editora, 197&. 417p. 

HILDEBRAND, J. R. Some difficulties with empírical results 

fron whole-farm Cobb-Douglas-Type production functions. 

Journal of Farms Economics, 42(4):897-904. 19&0. 

HOFFKANN, R. & VIEIRA, S. Análise de Regressão; Uma introdu

ção à econometria. 2.ed. S~o Paulo. Editora Hucitec, 

1983. 379p. 

JENSEN, H. R. Farm management and production economics. 

(1946-1970). In: MARTIN. L. R., coord. A survey of 

agricultura! economica literature. Minneapolis, 

University of Minnesota Presa, Vol. 1. 1977. pp.3-93. 

KOFFLER, N. F. & DONIZELLl, P. L. Avaliaç~o dos solos Brasi

leiros para a cultura da cana-de-açúcar. In: PARANHOS, S. 



59 

B. cood. Cana-da-açúcar: Cultivo a Utilízaç~o .. Campinas. 

SP. Fundaç~o Cargl11. VoI 1, 1987. pp 19-41. 

MANHXES, M. dos S. Estudos sobre a disponibilidade de fósfo

ro para cana-de-açúcar (Saccharum spp.) em solos do Esta

do do Rio de Janeiro. Piracicaba, 1978. 81p. (Mestrado -

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" I USP). 

MIALHE, L. G.; RIPOLl. T. C. & MILAN, M. Organizaç~o da base 

física agrícola para destilarias. In: Açúcar e ~lcool. 

SWo Paulo, Editora Som Verde. 3(8):32-38. 1983(a), 

MIALHE. L. G.; RIPOLI. T. C. & MILAN, M. OrganizaçWo da base 

física agrícola para destilarias. In: Açúcar e ~lcool. 

SWo Paulo, Editora Som Verde. 3(10):34-41. 1983(b). 

NEVES, E. M. Economicidade de uso de insumos modernos: aná

lise econômica de resultados de experimentos com fertili

zantes. Piracicaba, Universidade de SWo Paulo, Escola Su

perior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Departamento de 

Ciências Aplicadas, 1977. Série Pesquisa número 3&. 48p. 

NEVES, E. M. Análise Estatística e Econômica de Experimenta

çWo Agronômica: Problemas e Sugestões. In: Anais do l~ 

Simpósio de Estatística Aplicada à ExperimentaçWo Agronô

mica ESALQ. Campinas, Fundaç~o Cargill. 1985. 

pp.207-224. 

NEVES, E. M.; GRAÇA, L. R.i & McCARL, B. ProgramaçWo matemá

tica aplicada a dados experimentais no Brasil: problemas 

atuais, limitações e sugestões. In: CONTINI, E. cood., 

Planejamento da Propriedade Agrícola: Modelos de Decisão. 

2.ed. Brasília, DF. Departamento de Difus~o de Tecnologia 

- EMBRAPA. 198&. pp.101-132. 

NORONHA, J. F. Teoria da Produç~o Aplicada à Análise Econô

mica de Experimentos. In: CONTINI, E., coord. Planejamen

to da Propriedade Agrícola: Modelos de Decis~o. 2.ed. 

Brasília, DF. Departamento de Difus~o de Tecnologia - EM

BRAPA. 198&. pp.23-&5. 

ORLANDO FILHO, J.; ZAMBELLO JUNIOR, E. a SOUZA J. A. G. C. 

Adubação nitrogenada em 4 variedades de cana-planta, em 



60 

solos Latossol Vermelho Escuro orto. Brasil Açucareiro, 

89 : 1 7 & . 1 977 . 

ORLANDO FILHO, J. & ZAMBELLO JUNIOR, E. Influência varietal 

na adubaç~o nitrogenada. Piracicaba. Boletim Técnico Pla

naisucar, seco A. 1(1):25-50. 1979. 

PLAXICO. J. S. Problems of Factor-Product Aggregation in 

Cobb-Douglas Value Productivity Analysis. In: Journal of 

Farm Economícs. 37(1):&&4-&75. 1955. 

PLAXICO, J. S. & UIEGMANN, F. H. Allocation of Resources in 

Farm Kanagement and Production Economics Research. In: 

Journal of Farm Economics. 39(1):8&-93. 1957. 

RANZANI, G. Solos para a cana-de-açúcar. In: Potassa - Cul

tura da Cana-de-Açúcar. Piracicaba, 1964. pp.99-120. 

SALATA, J. C. Resposta de diferentes variedades de cana-de

açúcar à adubaç~o nitrogenada em solo TE, cana-planta. 

Piracicaba, 1982. 43p. (Mestrado - Escola Superior de 

Agricultura "Luiz de Queiroz" / USP). 

SHIZUTO, M. Horticultura. 2.ed. Campinas, Instituto Campi

neiro de Ensino Agrícola, 1973. 321p. 

SILVA, J. A. Cana-de-açúcar: Amplas reformulações para seu 

canavial em produtividade e número de cortes. Piracicaba, 

Revista da STAB; 2(4):15-18. 1984. 

SILVA, M. F. da Análise econômica de experimentos de aduba

ç~o em cana-de-açúcar, nos municípios de Passos e Três 

Pontas Minas Gerais. Viçosa, 1972. 52p. (Mestrado 

Universidade Federal de Viçosa). 

ZAGATTO, A. G.; BRANDT, S. A. & ARAUJO, P. F. C. de Produti

vidade Marginal e Uso de Recursos na Lavoura Canavieira 

no Município de Rio das Pedras - Estado de S~o Paulo. Bo

letim Técnico-científico - Escola Superior de Agricultura 

"Luiz de Queirozn
• Piracicaba, número 24. lBp. 19&5. 

ZAMBELLO JUNIOR, E. a ORLANDO FILHO, J. Adubaç~o da cana-de

açúcar na regi~o centro-sul do Brasil. Boletim Técnico -

PLANALSUCAR. Piracicaba, 3(3):5-26, março. 1981. 



APftNDICE 1 



62 



Tabela 5. Tipos de solos 

50101 
Número 

Observaçé'5es 
J{rea 

cul't.ivada 
(ha) 

Produ't.ividade Fer't.tlidade2 
('t.on/ha) 

_" __ '_'~ __ ""_"_"' __ ' ____ ~""" ___ " ___ ' __ " ____ ""'.~_ .. _ ••• _._ ••• ___ • __ .•• _._~-_ ...... --_. __ .. _ ............... _ ... _._._~~ .. ___ ...... --_ .. _ ••• _.'0-•• -

LR-LVE 207 8445,5& 84,78 alt.a 
TRE-TRL 9 343,15 92,61 aI t.a 
LVA-LH 48 2109,03 68,28 média 
Li-Bb 1.7 553,94 67,65 baixa 
PVA 179 5331,98 74,29 média 
AQ 1 25,17 68,06 baixa 
SO-BA 3 215,14 69,45 baixa 
( SL ) (30) 0137,40) (75,53) variável 

To't.a 1 464 17023,97 78,83 

1 - Man't.eve-se as siglas usadas na Usina para 't.ipos de solos 
2 - Cri't.ério de fer't.ilidade dos solos adot.ado na Usina 

Tabela 6. Es't.ágios de Cor't.e 

Número Area Modeloi 
Cort.e Observações culti vada Produt.ividade Te6rico 

(ha) (t.on/ha) <t.on/ha} 

Cana-de-ano 41 1449,97 75,40 
Cana-de-ano-e meio 42 1.573,48 89,89 115 
22 cort.e 108 3908,06 78~94 90 
32 cort.e 71 2667,30 81,74 75 
42 cort.e 73 2427,50 72,80 60 
52 cort.e 75 3331,86 73,95 48 
> 52 cort.e 54 1665,93 85,03 
( soca ) (381) (14000,67) (79,94) 

Tot.al 464 17023,97 78,83 

1 - Modelo Teórico segundo SILVA: J. A. (1984) . 
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Tabela 7. Part.icipação dos est.ratos de área 

_ ...... ________ ... ____ ••• ____ • ___ ... ~ ...... ~ ..... _ ..... D ........ ~ ___ • ____ ..... __ .~. ___ ... _. __ ..... _. ___ •• _ .. ______ • ___ ._ .. _____ •• _____ ... ________ ..... _ •• _ ••• 

Est.rat.o Número Ârea Desvio Área Total 
Observações Média Padrão 

(ha) (ha) (ha) % 

--... _-_ ... _----_ .. _-_ ........ ~ .. _ ...... _ .. _ ........ _--..... _._--_ ... __ ._-----_ .. __ ......... _-_ .. _ .. _ .... ---_ .. -_._-_ ...... _~---........ _ .. _----_ ... _--.. -.-. __ . 

10 81 5,84 2,25 554,42 3,35 
10 20 105 14,51 2,82 1537,57 9,31 
20 30 78 24,15 2,86 1883,97 11,40 
30 40 44 34,88 2,84 1534,75 9,28 
40 50 39 45,23 2,80 1763,94 10,67 
50 50 35 54,37 2,61 1902,85 15,51 
60 70 25 64,60 2,69 1615,08 9,77 
70 80 14 75,02 3,15 1050,28 6,35 
80 90 9 84,91 2,52 764,24 4,62 
90 - 100 8 95,19 3,25 761,57 4,51 
100 - 110 4 103,&3 1,79 414,55 2,51 
110 - 120 4 111,98 1,17 447,94 2,71 
120 - 130 5 126,42 2,87 632,10 3,82 
130 - 140 1 130,20 130,20 
140 - 150 O O O O 
150 - 160 4 156,57 1,87 626,30 3,79 
160 - 170 3 166,09 3,15 498,28 3,01 
170 - 180 1 174,24 174,24 
180 - 190 O O O O 
190 - 200 1 192,87 192,87 
200 - 2 259 s 34 79,06 538 1 59 3,26 

Total 454 36,69 35,92 17023,97 100,00 

- .. _ .. _--------_._ .. _--------------_._-... -------_.--_--_ ..... -----------
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Tabela 8. Produtividade, em ton/ha, das interações entre 
variedade de cana e tipo de solo para cana-de-ano 

Vartedade LR-LVE 
Tipo de solo 

TRE-TRL 
Ne Produlí- Ne Produli
Oba. vidade Obs. vidade 

IAC48/G5 
SP71-799 19 
SP70-1143 
SP70-1284 2 

Total 21 

67,83 

105,20 

1 
1 

2 

94,78 
82,43 

PVA 
Ne Produti
Obs. vidade 

11 
7 

18 

87,35 
55,99 

Total 
Ne 
Oba. 

1 
31 

7 
2 

41 

Tabela 9. Produtividade, em ton/ha, das interações entre 
variedade de cana e tipo de solo para cana-de
-ano-e-meio 

Tipo de solo 
VMiedade 1j-llJE TRE-m lVA-LH li-Só PVA BA Total 

ti! Pro~lt!ti- H! Produti- N! Produt i- H! Produti- N! Produti- N! Produti- N! 
Ob~. vídade Ob~. vidade Ohs. vidade Ohs.. vidade Ohs. vidade Ohs.. vidade Obs. 

IACSVi56 1 101,78 - 1 
HaS6-79 2 121,37 - 1 94,81 2 75,12 7 77,44 12 
m2-5S2S - 1 62,98 1 
Sm-l4t6 4 92.H 171,95 2 62,13 5 93,48 12 
SP71-]99 2 U,6S - 2 
SP1Hl43 - 2 94,77 5 la," 1 73,23 B 
SP7f-i423 - 1 11M3 1 
IflU4/2S7 - 2 ól,t2 2 114,58 4 
SP1H83 1 14t,Sl - 1 

Tobl tt i 3 ó 2t 1 42 
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Tabela 10. Produtividade, em ton/ha, das interações entre variedade de 
cana e tipo de solo para cana de 22 corte 

Tipo de solo 
Variedade LR-LVE TRE-TRL lVA-IJI li-Sb PVA M Total 

H! Produt j- N! Produti- N! Produti- N! Produti- K! Produti- I(! Produti- H! 
Ob~. vidade Oos. vidade Obs. vidade Ohs. vidade Ohs. vidade Ons. vidade Obs. 

Na5H9 22 84,34 93,98 8 64.76 1 66,68 25 72,14 6s,e6 se 
SP7H4U 7 81,53 - 1 79,3t 4 81,48 12 
SPii-m 8 89,i9 10O,77 9 
Sf'lt-1e7S 1 80,66 - 1 81,32 2 
SP7Hi43 1 99,76 - 10 70,37 6 64,39 17 
SPli-3i46 - 2 81,58 2 
SI'71-3501 84,64 - 1 9M6 2 
SP7H423 - 2 109,28 2 
IftCW257 - 1 m,i7 1 
SP71-683 1 86,.7 1 
SP7Hl5b 84,7. - i 73,05 ! 

lotaI 41 2 19 44 10a 

Tabela 11. Produtividade, em ton/ha, das interações entre variedade de 
cana e tipo de solo para cana de 32 corte 

Tipo de solo 
Variedade lHVE TRE-iRl lVHH li-Sh PVA Tohl 

N! Prod1l.ti- N! ProM i- H! Prod1!.ti- H! Produti- N! Produti- N! 
Obs. vidade Ohs. vidade Obs. vidade Obs. vidade Obs. vidade Obs. 

IAC52Il5t 2 U,9f - 2 
Na.S6-79 22 U," 1 82,27 2 9t,9S 4 78,12 18 7.,35 47 
SP7G-337. 2 9I!,M - 2 
SP7He18 i 93.22 - 2 88.29 3 
CB41-]6 3 9.,.1 - 2 55.69 67,52 6 48,97 12 
SP7t-U43 1 118,23 - i 
CP51-22 1 96,43 - 1 
CB45-155 1 81,28 2 78,13 3 

Tohl 32 7 5 26 7i 
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Tabela 12. Produtividade, em ton/ha, das interações entre variedade de 
cana e tipo de solo para cana de 42 corte 

Tipo de solo 
Variedade UHVE TRE-TRl lVHH li-Do PVA SO-HA Total 

N! Produl j- N! Produti- H! Produti- N! Produti- N! Produti- N! Proout i- N! 
Obs. villade Obs. vidade Obs. vidade Ohs. vidade Obs. vióiloe Obs. vidade Ohs. 

IÂC5211~ 3 eu! - 73,96 i 58,58 5 
Na56-79 16 79.45 89,.9 " 44,58 21 71,.9 2 56,6t 43 J 

SPle-10t5 3 OO,3S - 2 55,14 5 
SP70-3370 4 102.69 - 106,77 4 
Sm-i01B 1 1lS,35 - 1 
CB41-]b 3 114,74 - 3 
SPle-H43 1 87,.7 - 2 74,49 1 49,27 3 69,35 7 
com 1 66. se - 1 
CP51-22 3 77,32 - 3 
C945-155 91,62 1 

Total 35 7 1 27 2 73 

Tabela 13. Produtividade, em ton/ha, das interações entre variedade de 
cana e tipo de solo para cana de 52 corte 

Tipo de solo 
Variedade LR-tVE TRE-TRl LVHH lj-Bb PIJA Total 

N! Produti- N! Pfoduti- H! Produti- H! Prooutí- N! Produti- H! 
Obs. vidade Obs. vidade Obs. vidade Obs. vidade Obs. vidade Obs. 

IAC5211S. 4 80,27 - 1 84.28 5 
Na56-19 21 1lS,41 lts,74 4 49,91 4 65,18 2i 63,89 51 
IAC48/6S 2 at.,! - 2 
SPlt-331t i 1M, 13 - 1 
C941-]b 5 at.45 - 4 74,16 9 
CIl47-35S 2 95.48 - 2 
Cf51-22 3 80,12 - 3 
Cl!4HSS 2 00,33 2 

Total 3S 6 4 26 75 
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Tabela 14. Produtividade, em ton/ha, das interações entre variedade de 
cana e tipo de solo para cana de be, 7~, 82 , 92 ou 10e corte 

Tipo de solo 
Variedade lHIJE TRE-TRl lVHH PUA lotaI 

H! Prúdllt j- M! Prodilt i- H! ProMi- N! ProMi- N! 
Obs. vídade Ohs. vidade Obs. vidade Ohs. vidade Obs • 

~._-" .. _- . _-------
IAt:.;2115e b 83.26 - 1 93,75 5 74.83 12 
NaSb-79 18 87,63 - 5 82,46 7 81,61 se 
CB41-16 4 90,91 1 88,94 2 B2.5t 7 
Cll53-9!l 1 St,49 - 1 6&,84 2 
com 1 64.42 i 
CPSi-22 76,91 - 1 64.3-4 2 

Total se 6 17 54 

Tabela 15. Quantidade média de InRumos usados pela Usina 

Insumo 

Nit.rogênio 
F6sforo 
Potássio 
Vlnhaça 
Herbicida 

Unidade 

kg 
k9 
k~ 
m 
dose 

Quantidade média 
por hectare 

&9,29 
40,50 

100,22 
105,00 

1,2 

1 - Fonte: ZAMBELLO 8 ORLANDO (1981). 

Recomendações gerais 
por hect are 1 . 

&0 a 105 ( a) 
80 a 100 ( a) 

120 
35 a 150 (b) 

1,0 

(a) - Variação depende do solo e do estágio de corte. 

(b) - Variação-depende do tipo de mosto que originará a vi

nhaça no processo de fabricação do álcool (caldo. cal

do misto ou melaço). 
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Tabela 16. Funç~o de produç!o com variáveis binárias, grupo tI, modelo 2. 

-~_ .. ,,--_ .. 
Variável Coeficiente Desvio Rivel de 

regress!o padr'ão sígnlflcãncu 

Termo constante {a} 4,2571 O,09B2 1~ 
Terra (8a> (Xl) 0,9974 0,0223 lX 
IH lrog~nlo (K9) (X2) 0,0017 0,0152 ns(1) 
Fósforo {Kg} {Xa} -0,0571 0,0211 IX 
Potássio (I{g) (X4' 0,0315 0,0178 101 
Vinhaça (m3) {I5} -0,0001 0,0057 nsU) 
Herbicida {dose} (X6) 0,0257 0,0083 11 
Vara lAC521150 (X7) -0,0650 0,0&9G n8(1) 

Var. RA5f;-79 (X8) -0,0390 0,0432 ns(1) 
Var. SP71-140G (X9) -0,0241 0,0710 ns{1} 
Varo SP71-799 (X1O) 0,0095 0,0755 nsU} 
Varo CB41-76 (Xli) -0,0434 0,0760 nsU) 
Varo SP71-1143 (X12) -0,0953 0,0570 101 
CAHA-AHO-E-EIO (X13) 0,1169 0,0593 51 
CARA-DE-AHO (X14) -0,0959 0,0775 ns(1) 
2! CORTE (X1S' 0,0615 0,0440 ns(1) 
3! CORTE (XU» 0,0212 0,04&6 ns(!} 
5! CORTE (XI7) 0,0318 0,0461 ns(!} 
6! CORTE (X1S) 0,1046 0,0511 51 
LR-LVE (X1S) 0,1678 0,0560 11 
LVA-LH <X20' 0,0668 0,0665 ns CO 
PVA (X22) 0,0416 0,0553 ns(O 

R2 0,9210 
LB i = O ;<21,442) = 258.2 slg. 51 
LB i = 1 ;< 1,442) = 0,5159 nlo sigo a 101 
L bi = t 1,2581 

(1) - n10 SignifIcativo ao nível de 10X de probabilidade 



Tabela 17. Fun,aes de produ,io ajustadas para tipos de solos 

Solo Termo Terra 
const. ha 

Nitro. 
kg 

Fós~o. Potás. Vinha. Herbi. 
kg KS m3 dose 

---------_. __ ....• - .... __ .. __ ...... _--------
MOdelo 3 
lR Co!f.Regr. 
lVE Oesv.Padr. 

Modelo 4 

Grau Sigo. 
R2 

E B i :: 0 
EBi::! 

LVA- Coef.Regr. 
lH Oesv.Padr. 

Grau Signo 
R2 

EB i :: 0 
EB i :: i 

Modelo 5 
Coet'.Regr. 

PVA Oesv.Padr. 
Grau Signo 

R2 
1:B i :: t 
ta i :: 1 

Modelo 6 
Coe-f.Regr. 

Sl Oe5v.Padr. 
Grau Sigo. 

R2 
LBi ::0 
rei::! 

4.6099 0,9806 -O,0082 -0,0240 -0,0018 -0,0031 O,0207 
0,0754 0,0204 O,0141 0,0295 0,0250 0,0046 O,0092 

1% 1% ns(U os(U os(1) os(1) 5% 

0,9611 
F(6,200) = 848,674 sigo 1% 
F(I,200):: 6,3615 sigo 5% 

4.2708 0.8937 O.0461 0,0226 -0,0190 0,0266 0,0260 
0,2135 0.0471 O,0433 0,0483 0,0411 0.0152 0,0141 

iX 1% ns(i} 05(1) 05(1) 10i: 10i. 
0,9523 
f(6,41) = 157,242 sigo 1% 
F(1,41) = 0,9420 oão sig. a 10% 

4.1866 1,0H 
0,1596 0,048 

O,0013 -0.1183 0,0862 0.0160 0,0319 
0.0351 0,0441 0,0391 0,1201 0.0141 

1% n: n5(1) 1% 5% 05(1) 5% 
o s!lS91 
F(6,172) = 238.738 
F(1,172) = O,9730 

siga 1% 
não Siga a 10% 

4.2375 
1.0697 

1.383 -0.1698 -0,2356 0,1985 -0,0136 0.0198 
0,367 0,2804 0,3311 0,2790 0.0576 0,0690 

1% 
0,8371 

1% n5(1) ns(1) 05(1) 05(1) 05(1) 

f(6,23) = 25,B369 
F(1,23):: 1,8480 

sigo 1% 
oão Siga a 10% 

71 

(1) - n~o significativo ao nível de 10% de probabilidade 



Tabela 18. Funç3es de produçio aju tadas para e5t~giD5 de corte 

Est<19io 
de Corte 

i'ío(Íci o 7 
Cana- Coei .Resr. 
de-ana Desv.Padr. 

t1od21o e 

Grau Signo 
({2 

í:B i =0 
r B i = 1 

Cana- Coer.Regr. 
de-ano Desv.Padr. 
e-meio Grau Signo 

Modelo 9 

R2 
E13 i = 0 
E 8 i = 1 

2! CoE'f.Resr. 
Corte Oesv.Paôr. 

Grau Signo 
i{2 

te i = 0 
1:8 i = 1 

Modelo 10 
3! Coer.Regr. 

Corte l}esv.Padr. 
Grau Signo 

R2 
rei =0 
!:Sj=1 

!;tHle>lo li 
4! CoeLRcgr. 

Ccrte Oesv.f'adr. 
Grau Sigo. 

t2 
E8 i :: e 
E a i :: 1 

Termo Terra Nitro. Fósto. Potás. Vinha. Herbi. 
con::.t. fia kg kg kg &\3 dose 

5.5932 1,3668 -0,3S'40 -0,3831 
1.1304 0,1208 O,1423 G,9469 

1~! 17. ti.: n5 (í} 

0,9662 
nb,34) = 191,550 sigo ti: 
FU ,34):: 6,3»44 sigo fi 5% 

0,3056 
O,8056 
ns(i} 

0, 0271 0, 1784 
0,0250 0,(1541 
ns( n 1% 

5,2540 
1,6792 

ii. 

0,8966 -0,1351 -0,0427 -0,0091 -0,0082 0,2126 
O,4571 O,4228 O,0815 O,0756 0,0318 O,0710 

18% ns(1) ~s(l) ns(1) os(1) li. 

0,7761 
F(6,35) :: 24,6875 sigo 1% 
F<L35):: O,8777 rtão sigo a U! 

4,3590 
0,4325 

0,9138 0.0509 0,1354 -O,1366 0,0033 0,0137 
O,1061 O,1012 O,1920 0,1556 0,0101 0,0130 

n: 
0,9395 

17. ns(i} ns{lj 05(1) 05(1) 05(1) 

F(6,101) = 277,787 
F(i,f01):: 0,4316 

sigo 1:4 
nf sigo a f0% 

2,5091 0,7920 O,3133 ,3793 0,3192 -0,0015 
0,6057 0,1471 O,1366 .. ,1899 0,1574 0,0198 

li. 1% 5i! 5i. Si. os(U 
O,9200 
FC6,64) = 135,242 sigo 1% 
FU .64) :: 4,2359 sigo a 5% 

3,9748 0,8914 t\,0721 e',052i -O,O341 0,v265 
lL474i 0,0474 0,0289 0,0413 0,0317 0,0115 

1% 1% 5% ns{1} n5(1) 5% 
0,9490 
F(6,ó6) = 224,279 sigo 1% 
F<1,66) :: 0,0938 não sis. a 5% 

0,0552 
0,0271 

51-

0,0007 
0,0156 

05(1) 



Estágio 
de Corte 

/íodelo 12 

Te.nlO 
consto 

5! Coef.Regr. 4,5927 
Corte Oesv.Padr. 0,1396 

Grau Sign. 1% 
R2 0,9364 

Terra 
na 

Nitro. 
kg 

Fósfo. 
kg 

Potás. Vinha. 
kg m3 

Herbi. 
dose 

0,~·B37 -0,0192 -O,1040 0,0664 0,0066 0',0189 
O,0390 O,0245 0,0351 0,0295 0,0106 0,0135 

iI ns(1) i7. 57. ns(1) 1'15(1) 

r 1.\ :: e ;'(6,68):: 182,762 sigo n: 
rSi :: í F<1,68):: 2,4846 não sigo a 10% 

Modelo 13 
b! Coef.Regr. 

Corte De~v.Padr. 

Gr; Sigo 
R2 

L~ :: 0 
r ~ :: 1 

Mode10 14 
Coef. R €"gr • 

SOCA Oesv.Padr. 
Grau Signo 

R2 
r~ :: 0 
r~ :: í 

4,4246 
16,0851 

1% 
0.9778 
F<ó,47> 
F<1,47) 

4,2919 
0,0685 

1% 
O,9342 

1,0230 -0,0001 0,0035 -0,0241 -0,0096 0,0203 
0,0284 0,0129 0,0259 0,0229 O,0063 0,0i30 

iI ns{i} ns(1) ns(1) ns(1) 1'15(1) 

:: 38B/~.'ii sigo 1% 
:: O,3589 não sigo a 10% 

O,9959 0,0154 -0,0539 0,0260 O,O022 0,0181 
0,0209 0,0136 0,0204 0,0170 0,O051 O,O074 

1% os 1% ns ns 5% 

F(ó,374) :: 900,434 sigo 1% 
FU,374) :: O,O673 não sigo a 10% 

73 

(1) - n~o significativo ao nível de 10% de probabilidade 



Tabela 19. Funções de produG:ão ajustadas para tipos de variedades de cana 

Variedade 
de Cana 

Modelo 15 
Coe f .Regr. 

IAC521 Desv.Padr. 
150 Grau Sigo. 

Modelo 16 

R2 
1:(3 i = 0 
1:(3 i :: t 

NA56-79 Coef.Regr. 
Desv.Padr. 
Grau Signo 

R2 
1:(3 i :: 0 
1:(3 i :: 1 

Hodelo 17 
SP71- Coef.Regr. 
1406 Oesv.Padr. 

Grau Signo 
R2 

1:(3 i :: 0 
1:(3i:: 1 

Modelo 18 
Coef.Regr. 

SP71-799 Desv.Padr. 

Modelo 19 

Grau Signo 
R2 

1:8 i = 0 
E B i = 1 

coer .Regr. 
CB41-76 Oesv.Padr. 

Grau Signo 
12 

1:Bj=0 
E B i = 1 

.... _-,--' '''--' "--
Termo Terra Nitro. Fósfo. Potás. Vinha. Herbi. 
consto ha kg kg kg m3 dose 

4,O974 1,0011 -0,O076 0,0607 -0,0237 0,O402 O,O098 
0,1211 0,0316 0,O107 O,O756 O,O625 O,O149 O,O139 

17- 17- os(O ns(t) os(1) 57- os( 1) 

0,9342 
F(6,374) = 900,434 siga 1% 
F<1,374) :: 0,0673 não sigo a 10% 

4,3942 1,0185 -O,0177 -0,1055 0,0723 0,0060 0,0356 
O,1473 O,O432 0,0362 O,0409 O,O365 O,O102 O.O118 

1% 1i. fiS(t) 5% 5% ns(1) 17-
0,9342 
F{ó,374) :: 90O,434 sigo iI 
FU,374) = O,O673 não Siga a 10% 

5,2929 1.1478 -0,1083 -0,8696 0,6486 -0,0114 -0,0652 
O,8385 0,2853 O,2127 0,6576 0,5337 0,0307 0,0717 

1% 1% os(1) ns(1) os(1) ns(1) n5(1) 

0,9342 
F(6,374) = 900,434 siga 1% 
F(1,374} = 0,0673 não sigo a 10% 

6,0446 1,3527 -O,3972 
0.6136 0,1262 0,1109 

0,0255 -0,0394 -0,0002 0.0941 
O,4650 0,3819 0,0182 0,0583 

1% 1% 1% n5(1) 05(1) OS<U OS(1) 

O,9342 
F(6,374) :: 900,434 siso 1% 
F(1,374) = 0,0673 não sigo a 10% 

4.8361 0,8599 
0,2342 0,0350 

1% 1% 
0,9342 

0,0142 O,0630 -0,0702 -0,0178 0,0282 
0,0427 0,0137 0,0117 0,0051 0,0153 
ns( D 1% 1% 1% 10% 

F(6,374) = 900,434 
F(1,374) = 0,0673 

sigo 11 
não Siga a 10% 

74 

" 
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., 

Variedade Termo Terra Nitro. fósfo. Potás. Vinha. Herb i. 
de Cana const. ha k9 k9 K9 113 dose 

Modelo 20 
SP7t- Coef.Regr. 5,O656 1,1918 -0,1842 -0,2227 0,1401 O,O023 O,O719 
1143 Desv.Padr. O,4098 0,1307 0,0962 0.1270 0,0953 0,0229 0,0250 

Grau Signo 1I tI 10% 10r. n5(U 05(1) 1% 
R2 O,9342 

L:6j=0 F(6,374} = 90O,434 siga 1% 
E 8 i = 1 FH,374) = 0.0673 não sigo a 10% 

(1) - não Significativo ao nível de 10% de probabilidade 
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Tabela 20. Coeficientes de correlaç~o parcial entre os logaritmos das variáveis 

VARIA\lEIS lY LXi lX2 lX3 LX4 LXS lX6 LX7 lX8 lX9 LXi. LXii LX12 LX13 lX14 LX15 lX16 LXi7 LX16 LX19 lX2t LX21 LXsL LXSQ lX4C 

LY PRODUC!O 
LXi TERRA 0,951 
LX2 NITROGÊNIO •• 637 &,652 1 
LX3 FóSFORO .,019 &,126 0,11~ 
LX4 POT~SSIO -0,&22 O,073 0,161 0,972 1 
LX5 VINHACA .,298 0,222 .,182 ~',771 -.,771 
LX6 HERBICIDA .,415 0,387 .,4.8 0,037 0,012 .,138 
LX7 IAC52/150 .,012 .,.002-0,160 ·0,169 -0,186 9,153 -0,117 1 
LXB Na56-79 -.,026 -0,.04 -@,037 0,193 .,172 -0,241 -&,162 -.,248 1 
LX9 SP71-14e6 8,094 0,.71 .,.60 -0,112 -0,104 .,212 .,099 -0,.56 -0,243 
LXi' SP71-79? -&,003 0,003 0,.98 .,161 ',171 -.,111 .,151 -.,.75 -.,328 -.,.74 1 
LXii CB41-76 O,096 .,089 0,072 -t,060 -O,074 O,057 t,060 -O,049 -0,215 -8,048 -0,065 
LX12 SP70-1143 -O,106 -0,066 -0,029 9,127 9,129 -0,145 O,927 -0,884 -O,365 -8,eB2 -e,111 -0,073 1 
LX13 CAHA-DE-AHD-KEIO 0,035 0,007 0,011 -0,847 ·0,t~1 O,054 0,145 -0,042 *0,149 e,333 -t,e47 -0,065 .,.81 1 
lX14 CANA-DE-ANO -•• 0B3 -.,.50 .,091 •• 195 0,205 -0,187 0,127 ·0,074 -'.324 -.,073 0,722 -0,064 O,061 -O,098 1 
LX152! CORTE 8,025 0,019 0,037 0,.56 e,e78 -O,022 -O,029 -.,131 .,'19 e,148 -t,014 -0,114 .,.84 -•• 174 -e,171 
LX163! CORTE -0,006 -.,.02 .,033 ~.,e72 -t,060 .,.84 0,014 -0,949 8.121 -0,099 -t,134 -.,.88 0,.60 -.,134 -.,132 -',234 1 
LXi75! CORTE 9,074 .,069 .,019 t,078 .,046 -.,947 -0,.38 0,825 O,141 -8,103 -e,138 0,175 -.,154 -O,138 -.,137 -8,242 -',187 1 
lX186! ao t0! CORTE-8,.0002 -t,032 -O,103 -0,121 -e,137 0,039 -0.10e e,271 0,e26 -0,085 -0,114 0,162 -.,127 -0,114 -0,113 -0,200 -.,154 -.,159 1 
LXi9 LR-lVE e,202 0,116 O,122 -O,329 -0,332 0,348 0,131 0,.93 -.,565 O,006 t,155 .,077 -0,246 -0,132 O,404 -t,074 .,'04 .,053 .,080 
LX2e LVA-lH 0,064 0,091 O,092 .,091 0,060 -0,t77 0,.07 -0,818 -t,'27 -0,047 -9.107 -0,070 .,242 -e,033 -0,106 .,131 -.,e07 -0,.34 0,@09 -0,305 1 
LX21 PVA -O,232 -•• 174 -0,109 0,264 0,293 -.,292 -0,126 -t,052 0,053 -e,005 -0,.B0 -O,030 O,104 0,e74 .,834 .,024 -.,017 -0,.35 -0,053 -O,711 -.,269 1 
LXSL SL -@,.29 -@,0008-0,033 0,028 .,016 -t,030 -0,023 ·0,063 0,042 .,057 -t,.22 -.,010 -0,008 e,161 -e,020 -0,862 0,03~ .,.04 -.,068 -0,236 -0,089 -0,208 1 
LXSQ SOQUEIRA 9,.36 .,032 -0,076 -e,109 -0,136 t,098 -t,2e3 .,086 e,350 -t,196 -•• 499 .,096 -0,106 -.,676 -e,667 .,257 .,19B O,205 •• 169 0,068 .,193 ·t,.81 ·t,1.6 1 
LX4C 4! CORTE -0,.61 -t,.48 -.,.93 -t,.81 -0,1.0 0,858 ~e,e68 9,e2B t,068 -e,1el -.,136 0,00e3-0,t19 -.,136 -.,134 -.,238 .,184 -0,190 -0,157 0,.29 -.,t11 -0,014 -.,817 .,2~2 

~ __ ~""",,~.h,_~ ...... ~~ 
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Ap.4. Preços dos recursos e produto 

Ap.4.1. Preço do produto 

Considerando que o preço do produto (Py ) 

cor responde ao preço da tonelada de cana, no campo, adotou

se o preço estipulado pelo IAA em 01/01/8& que é, igual a 

1,05738 OTN por tonelada de cana. Este preço vigorou durante 

toda a safra de 8&/87. ~ de se lembrar que neste período es

tava em vigor o Plano Cruzado que manteve o (ndice de infla

ç~o em níveis bastante baixos e manteve o valor da OTN con

gelado no período. 

Ap.4.2. Preços dos recursos 

A) Terra 

o valor da terra considerado representa o 

custo de oportunidade deste recurso que é medido pelo seu 

valor de arrendamento. Para a Usina, o valor de arrendamen

to da terra é proporcional à produção obtida em cada safra. 

Na safra em questão, ° valor pago referente ao arrendamento 

foi de Cz$ 22,54 por tonelada de cana. Para obter-se o val.or 

do arrendamento por hectare de terra, conSiderou-se a pr_odu

ttvidade média de 78,83 toneladas por hectare. Portanto, .. " ° 
valor médio de arrendamento de um hectare de terra foi de 

Cz$ 177&,83, que corresponde a 1&,&9953 OTN. 

B) Nit.rogênio 

O preço do recurso Nitrogênio usado na análi

se econÔmica corresponde ao preço médio pago pela Usina 

acrescentado do custo de aplicação deste nutriente no solo. 

O custo de aplicação se refere aos gastos em horas-máqUina 
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considerando o rend1men~o médio operacional na a~iv1dade de 

aplicação de adubo formulado por hec~are. Para ~ransformar 

es~e valor de hec~are para quilo de ni~rogênio aplicado, di

vidiu-se es~e valor pela dose média de ni~rogênio aplicado. 

Assim ~em-se: 

ou 0,0&877& OTN 

Preço médio do nl~rogênio / ha 

Cus~o médio aplicação/ha 

To~al/ha 

= Cz$ 484,15 

= Cz$ 22,90 

= Cz$ 507,05 

Dose média de nitrogênio I ha = &9,29 kg. 

Preço médio do kg de ni~rogênio = Cz$ 7,3177 

C) Fósforo 

A base de cálculo do preço des~e recurso é 

semelhante à do nitrogênio, diferindo-se apenas nos seus va-

lores. Assim, tem-se: 

Preço médio do fósforo / ha = Cz$ 302,&0 

Custo médio apl icação / ha = Cz$ 22,90 

To~al/ha = Cz$ 325,50 

Dose média de fósforo / ha = 40,50 kg. 

Preço médio do kg de fósforo = Cz$ 8,0370 ou 

0,07553& OTN 

D) Potássio 

O cálculo do preço do po~ássio apresenta a 

mesma sistemática aplicada para o nitrogênio e para o Fósfo-

rOa Assim, tem-se: 

ou 0,011&2 OTN 

Preço médio do potássio / ha = Cz$ 121,04 

Custo médio apl icação / ha = Cz$ 22,90 

Total/ha = Cz$ 123,94 

Dose média de potássio I ha = 100,22 kg. 

Preço médio do kg de potássio = Cz$ 1,23&&8 
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E)"·Vinhaça 

o preço da vlnhaça, medida em metros cúbicos. 

foi determinado considerando a dose média de 105 metros cú

bicos por hectare e o custo de aplicação por hectare, forne

cido pela empresa, igual a Cz$ 693,88, para uma distância 

média de 15 quilômetros e aplicação com caminhões tanques de 

15 metros cúbicos de capacidade. Portanto, o preço da vinha

ça a ser considerado na análise econômica é de Cz$ 6,60838 

ou de 0,06211 OTN por metro cúbico aplicado. 

F) HGl"bicida 

O preço do recurso Herbicida corresponde ao 

valor médio do preço pago pelos diversos produtos usados na 

Usina acrescentando-se o custo operacional de sua aplicação 

no campo. Assim, tem-se: 

cada a 

Preço médio do herbiCida / ha = Cz$ 520,45 

Custo Operacional de aplicação/ha = Cz$ 68,71 

Total/ha = Cz$589,16 

Portanto, o preço da dose de herbicida apli

ser considerado na análise econômica é de Cz$ 

490,96667 que corresponde a 4,61434 OTN. ConSiderando-se 

que, nos dados amostrados, a Usina aplicou 1,2 doses reco

mendadas de herbicida por hectare. 


