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l. 

RESUMO 

O presente trabalho utiliza-se de um modelo de pro

gramaçao recursiva para reproduzir o padrão de crescimento da pro

di1ção agrícola na Divisão Regional Agrícola COIRA) de Campinas, Es

tado de São Paulo. no período 1970/71 a 1976/77. Este é o seu prin

cipal objetivo. ao qual juntam-se dois outros: a discussão dos pro

cedimentos complementares ao modelo básico necessários àquela rBPI'_!:!. 

dução, e a avaliação do desempenho do modelo. Os dados utilizados no 

trabalho foram fornecidos pelo Instituto de Economia Agrícola deSão 

Paulo. 

No capítulo de metodologia apresenta-se detalhadame,!!_ 

te o modelo básico e o modelo empírico. O modelo de programação re

cursiva usa a técnica de programação linear para maximizar uma fun

çZo de receita líquida das atividades agrícolas realizadas na re

g::_ão. sujeita a um conjunto de restrições, que traduzem as disponi-
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bilidadas de recursos; trata-se de um modelo dinâmico, em que as so 

luções de períodos anteriores são transferidas para o período cor

rente através de funções recursivas específicas, Como extensão des-

te capítulo. menciona-se que as propriedades agrícolas da região fo 

ram divididas em três estratos de área para atendar a pressuposição 

que cada um adota caminhos diversos de evolução devido às diferen

tes proporções da recursos entre eles; assume-se também que existe , 

homogeneidade nos estratos de área, o que os possibilita a obedece

rem um único critério de otimização. 

Os resultados são apresentados como se segue: (a) em 

termos de uso da terra, verificou-se que houve flexibilidade no seu 

uso para culturas anuais e pastagens, enquanto terras para culturas 

anuais foram restritivas; (b) na análise sobre as produtividadesdos 

fatores terra, trabalho e capital, constatou-se que os maiores acrés 

cimos na região ocorreram nesta ordem; (c) quanto às mudanças nap� 

porcionalidade entre os fatores de produção, observou-se que as le

ves tendências no período não confirmam nenhuma hipótese clara a es 

se respeito; (d) com relação ao uso do capital financeiro, verifi

cou-se que houve excesso de liquidez no sistema; (e) no caso da di� 

tribuição da receita líquida observada por propriedade,constatou-se 

que o grupo das grandes propriedades é nitidamente favorecido; (f) 

finalmente realizou-se um confronto com dados reais observados, pa

ra várias atividades escolhidas, evidenciando-se que poucos ajusta

mentos conseguem alguma explicação, segundo o teste utilizado. 
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No capítulo de conclusões. admite-se que o fraco de

sempenho do modelo está associado: (a) às poucas alternativas de 

tecnQlogia que se pennitiuJ (b) à ausência de competição regional, 

e Cc) à diversidade e extensão regionais que ofereceram grandes ob,!_ 

táculos à simulação do crescimento da produção agrícola no período. 
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1 • 1 NTRODUÇÃO 

t.1 - Consideraçõe. Gerais

O conhecimento do setor agrícola de uma região. na 

medida em que este participa do processo através do qual se realiza 

o desenvolvimento da economia regional. torna-se indispensável para

a análise das causas e implicações daquele processo. Neste trabalho 

a atenção é voltada para o caso da Divisão Regional Agrícola COIRA) 

de Campinas, no período que abrange os anos agrícolas de 1970/71 a 

1976/77. 

A base de que se partiu para empreender a tarefa de 

compreensao do crescimento agrícola regional foi a estruturação do 

processo de tomada de decisões da unidade produtiva agrícola em ter 

mos agregados. Tentou-se a simulação de como se procedem as decisões 

acerca do que e quanto produzir em uma determinada região. tendo-se 

em conta as condições internas e externas que as influenciam. Isto 
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foi realizado com o auxílio de um modelo de programaçao matemática 

que procura incorporar todos os elementos relevantes para o proble

l/ 
ma. -

O modelo de programação recursiva TOi primeiramente 

desenvolvido por DAY (1963) e aplicado sucessivamente por HEIDHUES 

(1966), SINGH (1971) e AHN (1972). Trata-se de um critério de otimi 

zação sequencial, no qual as decisões de períodos anteriores influ

enciam as decisões do período corrente, e assim por diante, dentro 

dos limites de um horizonte de planejamento. Em cada período se es

tabelece uma função-objetivo linear (margem brutal a ser maximizada, 

sujeita a um conjunto de restrições; estas traduzem a disponibilida 

de dos recursos existentes. A solução conseguida se transfere para 

os períodos subsequentes através de funções recursivas específicas. 

O modelo é dinâmico (visto que consegue incorporar a 

variável tempo por meio do mecanismo recursivo), mas difere de ou

tros modelos de programação dinâmica que assumem um único critério 

de otimização abrangendo todo o horizonte de planejamento. Dessa ma 

neira, o modelo recursivo pode trabalhar com bastante flexibilidade, 

permitindo ajustamentos período a período e, portanto, com possibi

lidade de reverter expectativas, procedimento que parece melhor a

proximar-se do processo de tomada de decisões. Em contrapartida. es 

barra em problemas como o do plano de investimentos, já que não dis 

1/ O presente trabalho integra um projeto amplo de análise do com
portamento do setor agrícola de São Paula, a cargo do Instituto 
de Economia Agrícola da Secretaria de Agricultura do Estado de 
São Paulo. 
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poe de um horizonte que igualize adequadamente as oportunidades pr� 

sentes e futuras. 

Os estabelecimentos agropecuários da região foram 

classificados em três estratos de área, representando as proprieda

des pequena. média e grande. As matrizes tecnológicas obedecem a 11 

geiras variações para atender a essa estratificação;o componente que 

as diferenciam de fato sao as diferentes disponibilidades de re

cursos entre os estratos. Paralelamente à construção das matrizes 

faz-se uso de um modelo simples de expectativa dos preços dos produ 

tos agrícolas. cujos preços reais defasados de um ano foram infla

cionados para acompanhar melhor o comportamento dos produtores numa 

economia inflacionária como a brasileira. 

Para o primeiro período de funcionamento do modelo 

sao necessários dados sobre a região que forneçam o suporte para o 

cálculo dos coeficientes técnicos e da capacidade disponível. Os da 

dos de períodos posteriores servirão para testar o modelo na sua e

ficiência em reproduzir a história da agricultura regional. 

1.2 - O Problema 

As tentativas de entender o desenvolvimento agrícola 

fazem-se, necessariamente, integrando-o no conceito geral de desen

volvimento que diversas teorias buscam explicar. Mas as teorias de

senvolvimentistes, por sua própria natureza. têm que tratar com gra.!!_ 

des generalizações. e comumente assumem a forma de análises qualit� 

tives; nestas. apenas as variáveis econômicas julgadas mais impor-
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tantas sao consideradas, com elevado grau de abstração. A formaliza 

ção quantitativa do problema nem sempre e possível ou desejável da

da a sua complexidade. Exemplos clássicos de esforços nesse sentido 

são o modelo de crescimento de VON NEUMANN (1945) e a análise inter 

setorial efetuada por LEONTIEF (1953) nos modelos de insumo-produto. 

ambos concorrendo para o desenvolvimento das técnicas de programa

çao matemática. 

O modo pelo qual se realiza a transformação na agri

cultura assume importância que se faz sentir conforme o estágio ge

ral de desenvolvimento dos países. Segundo HAYAMI e RUHAN (1971). o 

desenvolvimento é obtido quando se realiza a melhor escolha para o 

processo de mudança tecnológica na agricultura, em função dos recu_!: 

sos disponíveis. Isto é particularmente de interesse no caso de paí 

ses menos desenvolvidos em que. via de regra, a agricultura é o se

tor tradicional da economia. Nesses países o desempenho da agricul

tura tem maior relevo pela quantidade de recursos aí empregados, e 

também pela responsabilidade de gerar porção considerável da renda 

e divisas nacionais. A medida que o grau de desenvolvimento é maior, 

a importância relativa da agricultura tende a diminuir, embora seu 

papel durante e após as fases mais intensas das mudanças na econo

mia, seja quase sempre decisivo. 

O Brasil conta com um parque industrial de porte, ao 

lado de um setor de serviços em expansão. mas existem disparidades 

regionais e intersetoriais na economia brasileira. A diferença en

tre a agricultura praticada no Sul - Sudeste e no Norte - Nordeste. 
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por exemplo, é grande em favor daquela; neste ambiente diferenciado 

parece claro que devam existir traços distintivos entre o esquema de 

desenvolvimento de ambas. Contribuições no sentido de esclarecer al 

guns aspectos de um ou outro tipo podem servir para compreendê-los 

melhor. 

O mecanismo de preços é o principal componente que a

ge sobre as decisões na esfera econômica, mas não é absolutamente o 

único. No caso da agricultura de países subdesenvolvidos, por exem

plo, o agricultor nas regiões mais atrasadas ou distantes (ou manti 

do marginalizado nas regiões mais desenvolvidas) condiciona-se àsuÊ. 

sistência. Isso leva. mesmo quando não se caracterizam casos extre

mos, às seguintes consequências: (a) o objetivo de perseguição de 

lucro máximo não é critério absoluto no processo de decisão; (b) os 

incentivos de mercado não obtem pronta resposta; e (c) as políticas 

orientadas para o setor podem sofrer distorções nos seus resultados 

em relação aos objetivos originais. 

Mesmo abstraindo-se do condicionamento primordial 

subsistência na agricultura mais atrasada, ainda existem razões PO,!:_ 

deráveis que explicam as mudanças geralmente lentas na agricultura. 

Sabe-se que esse setor abriga possibilidades de frustrações, que au 

mentam a incerteza das atividades realizadas, mais que em outros se 

tores. Por esta razão a composição das atividades agrícolas tendem 

à diversificação e não à especialização, salvo poucas exceções. A 

unidade de produção na agricultura é a firma de muitos produtos, os 

quais concorrem entre si pelos recursos comuns disponíveis. Em al-
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guns segmentos da agricultura existe a contrapartida da unidade de 

consumo que se constitui na família do proprietário e seus depende!!_ 

tes. Essas interdependências que se  estabelecem entre os produtos 

que usam os mesmos insumos. e eventualmente entre consumo e renda, 

dão características especiais às atividades ecC)flÔmicas. principalme!!_ 

te quando se focaliza a oferta de produtos agrícolas. OAY (1963} e!!_ 

fatiza que as equações de oferta dos modelos econométricos com da

dos de séries temporais não consideram esses cspectos importantes 

porque são relativamente poucas as variáveis independentes que os 

integram. 

A elasticidade da oferta reflete. entre outras coi

sas. a tecnologia empregada. A adoção de novas tecnologias, princi

palmente a mecânica. implica normalmente em grandes inversões que 

podem se tornar antieconômicas face à rápida e constante variação 

nos preços relativos dos produtos, e dos insumos tradicionais e mo

dernos, em confronto com a lenta desincompatibilização ou especifi

cidade da nova tecnologia tornada antieconômica. 

Uma tentativa de considerar todos esses aspectos im

portantes é o- modelo de defasagem distribuída no tempo de NERLOVE 

(1958). que trabalha com os fatores incerteza e/ou rigidez nos aju� 

tamentos das forças de oferta e demanda no curto e longo prazos. De 

forma semelhante procede o modelo da Henderson de utilização da te.E_ 

ra (para oferta no curto prazo), do qual o modelo de programação re 

cursiva é derivado diretamente. 
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Na unidade de produção agrícola dois componentes bá

sicos atuam simultaneamente. O primeiro refere-se às condições in

ternas da empresa que se traduz nas suas disponibilidades de recur

sos. Mudanças nessas disponibilidades alteram a proporção entre os 

fatores de produção e, portanto. a tecnologia. O segundo desses com 

ponentes diz respeito às condições externas onde existem a competi

ção por recursos e a presença institucional na forma de políticas 

orientadas para o setor agrícola e os dispositivos legais. Este úl

timo incide sobre todas as unidades de produção. ao passo que a com 

petição por recursos e a sua disponibilidade interna podem levar a 

que se distinguam numa mesma região agregados que se comportam de 

modo diferenciado. 

DAY (1963) sumariza o conjunto de forças que atuam na 

unidade de produção agrícola dizendo que "um modelo adequado de pr� 

dução deveria incluir pelo menos as seguintes: 

(a) a interdependência de produtos que usam insumos comuns;

(b) ajustamento no tempo;

(c) mudança tecnológica;

(dl ação política plaAejada; 

(e) mudanças nos componentes area e rendimentos das atividades

produtivas;

(f) incerteza;

(g) demanda. oferta e interações de preços;

(h) oferta agregada de fatores de produção;
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(i) taxas de inV&&timerrto em fatores fixos no curto prazo; e

(j) especialização regional e competição."

A eficiência na alocação de recursos, a capacidade de 

gerar 9mpregos. a demanda por fatores não agrícolas e a oferta de 

produtos agrícolas, o impacto de políticas como o crédito rural,pr� 

ços mínimos, e subsídios a insumos modernos, formação e utilização 

de capital, e o uso da terra, entre outros, são alguns pontos que 

interessam na avaliação do desempenho do setor agrícola. Os proble

mas no tratamento desse tema referem-se ao trabalho de coleta e le

vantamento dos dados necessários, e a forma pela qual se poderia en 

volver todas as variáveis relevantes sem perda de sua generalidade e 

precisão. 

O modelo recursivo parece potencialmente poder cap

tar todas aquelas forças econômicas mencionadas há pouco que inci

dem sobre os centros de decisão. desde que se disponha das informa

ções necessárias. Os resultados a que chegaram outros autores no u

so do modelo de programação recursiva. juntamente com as possibili

dades de que é dotado, permitiam prever sua escolha como satisfató

ria para os objetivos que se tinha em mente. 

1.3 - Objetivos e Pressuposições 

Os objetivos deste estudo sao os seguintes: 

(a) elaborar um modelo de programação recursiva capaz de repro

duzir o padrão de evolução da produção agrícola de uma região du

rante determinado período; 
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(b) discutir os procedimsntos complementares ao modelo básico

necessários a esta reprodução; 

(c} avaliar o desempenho do modelo na reprodução daquela evolu 

O estudo nao persegue nenhum outro objetivo específ.!_ 

co entre os que potencialmente permite o modelo, mas estudos adiciE: 

nais de simulação ou projeções podem ser feitas com base na sua es-

2/trutura. -

A pressuposição básica do trabalho é de que as deci

soes das unidades produtivas agrícolas obedecem a um critério único 

que representa o agregado das decisões individuais efetivamente rea 

lizadas. 

Visto que dificilmente se pode fazer esta pressupos.!_ 

ção para toda a região, isto á transposto para os sub-agregados di� 

postos em termos de estratos de área segundo o tamanho das proprie

dades. Nestes, a pressuposição é que cada um escolhe caminhos di

versos no esquema produtivo que resultam de diferentes proporçoesen 

tre seus recursos disponíveis. 

As decisões de todos os estratos de area podem sernE_ 

vamente agregadas caso se proceda à competição por recursos regio

nais usando uma técnica simples de partição de matrizes. Neste estu 

do, no entanto, não se procede desse modo, sendo o agregado regicnal 

2/ Os trabalhos de SINGH (1971) e AHN (1972) contêm referências ex 
plícitas a esse respeito. 
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simplesmente o somatório dos valores obtidos nos estrados de area 

escolhidos. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DA ÃREA E FONTE DE DADOS

2.1 - A Ãrea de Estudo 

A Divisão Regional Agrícola COIRA) de Campinas abran 

ge uma area geográfica de aproximadamente 2.300.000 hectares, loca

lizada numa faixa de terra mais ou menos na porção Centro-Nordeste 

do Estado de são Paulo, conforme mostra a Figura 1. 

As OIRAs do Estado de São Paulo originaram-se de pe

quenas modificações efetuadas no trabalho de divisão administrativa 

do Estado posto em prática a partir de 1967. De acordo com VOLLET 

{1974, p. 35): "A equipe técnica da Secretaria de Economia e Plane

jamento. que elaborou o modelo de regionalização, adotou o critério 

de polarização urbana, ou seja, a integração de alguns centros em 

torno de polos urbanos (cidades), que satisfizessem certas exigên

cias no sentido de serem um foco de atração para esses centros". 
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A OIRA de Campinas conta com 67 municípios distribuí 

dos por 6 sub-regiões que levam o nome da cidade sede: 

1. Sub-região de Campinas;

2. Sub-região de Casa Branca;

3. Sub-região de Limeira;

4. Sub-região de Piracicaba;

s. Sub-região de Rio Claro;

6. Sub-região de São João da Boa Vista.

Duas particularidades com respeito à região escolhi

da para o estudo merecem atenção: a posição geográfica e econômica 

privilegiadas que lhe assegura alto grau de desenvolvimento, e sua 

extensão territorial. ambas concorrendo para a grande diversificação 

de atividades. A proximidade com o maior centro industrial do país 

- a area metropolitana do grande São Paulo - e contendo em seus

próprios limites outros centros também bastante desenvolvidos. fa

zem-na uma região progressista. 

A despeito da diversificação da região, que abrange 

grande heterogeneidade de solos, de topografia e de composição das 

atividades agropecuárias. o trabalho de VOLLET (1974) mantém quatro 

das seis sub-regiões atuais ainda agrupadas, incluindo uma outraqui.!:!_ 

ta, contudo em função apenas do critério de contiguidade geográfica; 

as sub-regiões excluídas foram as de Piracicaba e Rio Claro. O autor 

conclui que nas sub-regiões finalmente agrupadas são escassas as pr� 

priadades rurais com grandes áreas, com predominância da culturas 
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permanentes, de pastagens naturais. de rebanhos bovinos de leite, e 

elevada porcentagem de área cultivada em relação à área total. 

Na sub-região de Piracicaba se destaca a cultura da 

cana-de-açúcar e a bovinocultura de corte, enquanto na sub-região de 

Rio Claro a cana e o reflorestamanto são predominantes. Já na sub

região de Campinas é característico a produção em pequenas proprie

dades do tipo el'll)resa familiar como as de produtos hortigrangeiros, 

inclusive com uma importante zona de fruticultura temperada. t tam

bém bacia leiteira considerável em conjunto com a sub-região de Ca

sa Branca (Mococa) que, além do leite, possui zonas especializadas 

em batata e cebola. Na sub-região de Limeira predomina a cultura 

de citrus e São João da Boa Vista é a sub-região menos caracteriza

da, mas onde se destacam o café, milho, algodão, e a batata, além 

de atividades pecuárias e florestais. 

As principais atividades agropecuárias da DIRA deCam 

pinas e das sub-regiões são mostradas nas Tabelas 1 e 2. 
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Tabela 1 - Area. em hectares. das principais culturas da OIRA de Cam 

pinas e sub-regiões. 

CUl,TURAS S.J. de 
Boa Vla 

ta -

S-aairauclaapri,!l. 
c1paia cultlll'M 712.518 79�302 1oa.100 191.543 178.828 55.757 sa.&78 • 

Mlha 

Batata da Seca 

8ateta à Invemo 

Taneta EnvaradÓ 

Fe1jio das Ãguu 

Feijio de Sece 

Soje 

58.340 12.385 22.795 1.557 713 4,39& 14,512 
t1.91lª (15.59) (21,091 (D.81) C0,401 (7,89) (14,88) 

272.088 10.110 14,850 88.842 137.224 23.878 18,582 
(31,18) (13.51) (13.74) (35,94) (78,89) (42.83) (16,75) 

8.911 1,586 2.086 1.149 1,230 1,400 1,480 
(1,25) Cl.97) (l,93) (D,80) (0,69) (2,Sll (l,SO) 

132,182 28,918 32,858 19,430 17,046 13.31S 20,817 
(18.55) (38.4&) (30,401 (10,141 (9,53} (23.H) (20,851 

78.588 11,312 9.041 31,748 5,400 708 11;393 
uo.1s1 l14.28l t8,3&l ,u.s11 ts.021 u,2n <18.sn 

7n 41 98 296 97 113 90 
(0.10) (D.OS) (D,08) C0,15) (O,OSl (0,20) (0,091 

140 4 56 83 10 7 

(0,02) (0,D1) (0,05} . (O,D3) {D,Ol) (8,0ll 

82,481 8,434 3.248 53,853 4.220 4.378 1D.328 
r11.s11 ta.111 (3,001 t:za,121 c2,36l t7.85J 110,451 

'12,543 3,753 9,647 1,014 7,489 5,663 7,977 
(5.97) (4,73) [8;92) (4,18) (4,19) (l0.16} (8,07l 

19.21:s 660 3,021 5.225 3.189 1.3oa 5.893 
(2,71) (0.831 (2,80) (2.73) (l,77) {�,35) (5,96) 

1 ,'189 345 5.263 -10 1-10 1s1 1.s5o 
.Cl,05) (0,441 {4,87) (0,021 (0,08) (0,27l (1,571 

3.088 322 1,771 
t0,43) (D,-11) Cl,6-1) 

119 8 868 
(0,071 [D,0ll (D,8&) 

1,836 313 514 33 6 no 

(0,78} (D,23) (0,39) (0,48) . (0,D2) (0,00] 
., . 

1.650 977 47 15'4 381 2 89 
(0,23) (1.23) (0,04} (0,08} [0,21} (0,00) (0,09) 

8 4 
(0,00) [O,Oll 

4 
(0,00) 

8.685 2.017 1,556 1.-109 1,880 517 1,386 
U,221 (2,541 U,44} C0,74l U,041 C0,931 U,32_) 

9,478 1.318 3,933 1,173 1,794 893 585 
(l,33} U,88} {3,641 {0,61) Cl,00) {l,24) (0,57) 

. 553 251 '26 31 84 5 156. 
[0,08) (0,32) {0,.02) {0,02) (0,05) (0,01) (0,16) 

4.019 631 1,772 299 
co,561 to,ao) n,641 to,;s> 

1,317 
(1,33) 

3,220 79 2.942 3 49 3 144 
(D,45} (0,10) C:Z,72) (0;.00) {0,03} (0,01) (0,15) 

FONTE, Zam1-nto Agrícola do.Estado de são Paulo, IEA, 1974, 
Cal Os n1S1111roa entre parênteses referem-se à p0rcentag9111 8111 ralação à área total 

na 0IRA e aub-re1iões, 
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Tabela 2 - Distribuição por área. em hectares. e em porcentagem.das 

atividades pecuárias. florestais e algumas formações ve

getais. na DIRA de Campinas e _sub-regiões. 

ATIVIDADES 

Soma das Ãreas em kee 

f>ecuák.a \ 

Peato Natural � 
\. 

Cerrado Ãrea 

Pasto Fc,l'!Mdo � 
\ 

Soma das keas em kea. 
Atividades 

\ Florestais 

Mate Natural kee 

\ 

Cerrediio Ãrea 

\ 

Pinus Ãrea. 

\ 

Eucal1"pto Ãrea 

% 

C)uiri kea 
% 

DIRA_de Ca�inas e Sub-Regiões 

. CaseCampinl!!s Branca 

134.470 238.355 

.100,00- 100.po

70.456 98.305 

52,40 41,59 

2.053 15.064 

1,53 8,38 

81,.959 122.966 

48,08 52,03 

23.567 32.706 

100,00 -100,00

13.709 23.278 

58,17 71,17 

46 932 

0,20 2.8s 

301 529 

1,28 1,62 

9.502 7.969 

40,32 24,37 

7 

0,03 

Limeira 

89.588 

100.00 

44�065 
49,19 

B,411 

9.36 

37.112 

41,43 

20.213 

100,00 

12.856 

63,60 

3.285 

16,25 

75 

0,37 

3.997 

19,77 

· Piraci Rio s.J. da

cabe- Claro 
Boe Vis

ta 

126.878 178.219 164.404 

100.00 100.00 100.00 

78.317 62.645 100.48.6 

Sl,73 35,15 54,49 

11,925 . 47.701 13.544 

9.40 26.77 7,34 

36.636 67.873 70,374 

28.87 38.08 38,16 

19.788 50.468 40.013 

100,00 100,00 100,00 

4.779 26.293 12.790 

24,18 52,10 31,96 

3.142 9.904 4A75 

15,69 19,62 11,18 

74 1,637 2.5�2 

0,37 3,24 s.35

11�7611 12.634 20.206 

59,53 25,03 so.so 

5 
·-

0,03 

FONTE: Zoneamento Agrícola do Estado da são Paulo. IEA, 1974.

OIRA 

949.914 

100.,00 

454.276 

47,82 

98,718 

10,39 

396.920 

41,78 

186�735 

100,00 

93.70� 

50,18 

21.786 

11,67 

s.1sa

2,76 

66.076 

35,38 

12 
0.01 
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2.2 - História da Agricultura Paulista e Resumo das Políticas Re 

centes Para o Setor Agrícola 

Em linhas gerais, o desenvolvimento histórico daagri 

cultura em São Paulo alcança importância com o advento da cultura 

cafeeira por volta da última metade do século XIX, vinda do Estado 

do Rio de Janeiro através do Vale do Paraíba, e daí passando às ter 

ras novas e melhores do Planalto Atlântico em direção ao oeste doEs 

tado de São Paulo. O ano de 1929 assinala a derrocada da economia 

cafeeira em vista da queda vertiginosa das ,cotações gerais na Bol

sa de Valores de Nova York. Mas simultaneamente muitos fatos novos 

haviam modificado o panorama da economia desde o surgimento do café: 

a abolição da escravatura. a imigração estrangeira, a proclamaçãoda 

República, a I� Grande Guerra e outros acontecimentos em sequência 

desembocaram no fim da década de vinte para encontrar o ambiente so 

cial inteiramente transformado. A industrialização ganhara corpo. a 

população urbana aumentara de número e importância. e o setor rural 

volta-se para atender à demanda das cidades, em meio à desvaloriza-

- d , 3/çao as terras e a crise externa. -

O esfacelamento do sistema de colonato que já andara 

desarticulado com a progressao do café para áreas mais afastadas, a 

ascenção do imigrante italiano e a recente imigração japonesa. fo

ram os fatores conjugados que influenciaram o aparecimento de pequ� 

3/ Este histórico apresentado baseia-se em grande parte no texto cor 
respondente do volume "Desenvolvimento da Agricultura Paulista".
IEA, 1971. 
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nas e médias propriedades com sentido comercial nas zonas próximas 

aos grandes centros urbanos da época. As produções de subsistência 

e a parceria vão sendo progressivamente marginalizadas ou virtual

mente afastadas para locais cada vez mais distantes ou estagnados, 

Segue-se um período de diversificação agrícola que 

se estende até a II� Guerra Mundial, em que ocorre grande desenvol

vimento da cultura algodoeira ao lado de mudanças políticas que for 

talecern o governo central passando este a intervir diretamente em 

muitos setores da economia, inclusive a agricultura. No decorrer da 

guerra, toma impulso no Estado a produção de açúcar e álcool.em fu!!_ 

çao das dificuldades do comércio com o Nordeste brasileiro. o produ 

tor tradicional de cana-de-açúcar. Após o fim da guerra, impulsion� 

do pelo recente surto de industrialização e pela obtenção de divi

sas através da venda dos estoques armazenados dos produtos exportá

veis, o país continua aceleradamente o processo de substituição de

importações com crescimento industrial. e enfrente as primeiras cri 
� ses de abastecimento urbano e alta geral dos preços. Data desta epE!. 

ca a valorização dos produtos de c onsumo interno como o amendoim, o 

milho e o arroz. juntamente com os hortigranjeiros. 

Na década de 50 intensificam-se os instrumentos de 

apoio à industrialização - como a manipulação de taxas cambiais,im 

postos sobre produtos agrícolas de exportação - ao mesmo tempo em 

que recrudesce o processo inflacionário. As medidas então tomadas fa 

vorecam nitidamente as áreas urbanas com a agricultura envolvida em 

taxações e tabelamentos, Não obstante, o café fora parcialmente rea 
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bilitado {com mais intensidade fora do Estado de São Paulo) pela boa 

cotação internacional no início da década, a cana-de-açúcar produzi 

da na região suplantava a produção nordestina. e o milho aumentava 

de produtividade com a difusão de sementes híbridas. ao passo que as 

culturas alimentícias e tradicionais sofriam decréscimos de produt!_ 

vidade devido à falta de incentivos e ao controle de preços. A pe

cuária se solidifica, em parte devido a que a compra de terras fun 

ciona como reserva de valor face à inflação crescente. 

O início dos anos 60 é marcado por agitações sociais 

e políticas que resultam no estabelecimento de um novo regime a paE_ 

tir de 1964. 

A política oficial em relação à agricultura nos anos 

recentes formam um conjunto de medidas pouco mais que imediatistas, 

que não apontam para uma dir&ção definida, antes atendem a necessi

dades ditadas por contingências do momento. Em parte. ainda se man

tém a orientação praticada no auge do período de substituição de im 

portações (1955-61) de privilégio ao setor urbano a expensas da a

gricultura, mas com algumas mudanças. 

A agricultura de exportação, por exemplo, recebeu in 

centivos, enquanto se persiste no congelamento de preços dos produ

tos alimentares básicos. Os anos que se seguiram à mudança do regi

me.até por volta de 1967/68, foram de busca da estabilização polít!_ 

ca e luta contra inflação em que a agricultura tradicional de ali

mentos sofreu rígido controle governamental. 
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A partir de 1969. por um período que se estendeu até 

1972/73, o Brasil conheceu um período de euforia com taxas de cres

cimento elevadas. exportações crescentes e com a inflação em declí

nio por causa da austeridade praticada durante os primeiros anos do 

novo regime. Essa situação sofre inflexão a partir de 1974/75. 

Nesse intervalo, as políticas para o setor agrícola 

podem ser resumidas em: 

(a) incentivos à exportação dos produtos agrícolas que conta

vam com boa perspectiva no comércio internacional (exemplo: taxas 

de câmbio mais realistas. isenção de alguns impostos sobre exporta

çao, etc.); 

(b} controle de preços de produtos destinados ao mercado inter 

no (exemplo: tabelamento de alimentos); 

(c) incentivos gerais (exemplo: crédito agrícola subsidiado,g�

rantia de preços mínimos. subsídios diretos ao uso de insumos moder 

nos, incentivos fiscais, etc.). 

As políticas acima nao foram aplicadas sistematica

mente durante o período. Assim. os  incentivos fiscais contemplaram 

apenas algumas regiões como a Amazônia, Nordeste, e outras, com re

sultados ainda não totalmente avaliados; a isenção de impostos so

bre exportações oscilam de produto a produto, e conforme a epoca; a 

garantia de preços mínimos. na maioria dos casos revela-se incapaz 

de cumprir sua função como suporte da produçãoJ os subsídios têm s_!. 

do criticados pelo seu paternalismo e discriminação em favor de gr� 
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pos de médios a grandes proprietários; e os tabslamentos de produ

tos básicos têm com frequência obrigado à importação de produtos de 

fora do país para normalizar o abastecimento. 

Em conpansaçao, nas regiões e para os produtores que 

têm acesso aos benefícios da política agrícola (cujo núcleo é o crê 

dito agrícola subsidiado). constata-se o incremento da produtivida

de em função da uso maciço principalmente de fertilizantes e maqui

naria agrícola. E a caso da soja e da cana-de-açúcar no Sul e Sude� 

te, que contaram ainda com excelentes condições no mercado externo. 

O café, após a política de erradiação durante os anos 60 recebeu no 

vo ânimo recentemente; o trigo não conseguiu a mata desejada,apesar 

de ser talvez a único produto com preço mínimo sistematicamente aci 

ma dos custos de produção por ocasião da colheitag e a pecuária es

tá quase estagnada na criação extensiva com baixo índice tecnológi-

co. 

O quadro descrito é bastante geral, e naturalmente a 

região em estudo possui particularidades que a distingue do casobra 

sileiro como um todo. 

2.3 - A Fonte de Dados 

A fonte básica dos dados utilizados nesse estudo fo

ram os levantamentos estatísticos executados pelos técnicos da Co

ordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) sob a coordena

ção do Instituto de Economia Agrícola (IEA), órgãos da Secretaria da 
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Agricultura do Estado de São Paulo. Esses levantamentos servem para 

se proceder a estimativas e previsões de safras agrícolas no Estado. 

O preenchimento dos questionários é efetuado cinco ve 

zes durante o ano agrícola, nos meses de setembro, janeiro (ou feve 

reiro), março {ou abril), e junho, com ligeiras variações entre os 

mesmos para atender aos objetivos propostos. A amostragem inclui as 

propriedades agrícolas acima de 3 hectares, distribuídas em 12 es

tratos de área. As estimativas até 1973 foram obtidas de maneira a 

possuir erros padrões de mais ou menos 5% do seu valor. a nível de 

EstadoJ a partir de 1974 um projeto específico do IEA amplia a amo� 

tra para obter estimativas que nao apresentem erros padrões maiores 

que mais ou menos 10% ao nível das DIRAs do Estado de São Paulo, se 

gundo o trabalho de CAMPOS e PIVA (1974). 

Os levantamentos são representativos para os princi

pais produtos do Estado, mas não tratam, ou nao se preocupam, com 

atividades demasiadamente localizadas ou com areas especializadas, 

já que os objetivos são mais gerais. Também, com raras exceções (e� 

fé e laranja, que têm questionários especiais). a unidade de obser

vação é a propriedade e não os produtos; estes são levantados con

juntamente. 

Além desses dados primários. utilizou-se também de 

dados diversos presentes nas publicações do IEA, especialmente o bo 

latim Informações Econômicas. de edição mensal, e os Prognósticos 

anuais. 
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3, METODOLOGIA 

3.1 - O Modelo Básico 

O modelo de programaçao recursiva (M.P.R.) se utili

za da técnica normal da programação linear (P.L.), na qual um cri

tério de otimização é estabelecido para se atingir determinado ob

jetivo - maximização ou minimização de uma função linear - com li

�it;s ifupostos por um conjunto de restrições. O caso que interessa 

imediatamente a este estudo é sua aplicação para maximizar a recei

ta líquida esperada da unidade produtiva agrícola. 

A P.L. pode ser apresentada, em termos matemáticos, 

da seguinte forma: 

Maximizar 

(1) 

sujeito a 
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ªllXl
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ª12x2 
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. . .
+ 

ª1 x < bln n-
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+ 

ª22x2 
+

. . .
+ 

ª2 
X < b

2 n n- (2) 

ªmlxl 
+ 

ªm2x2 
+

. . .
+ a X < b �n- m

e. 

xj � o. com j = 1. 2 •.•• , n (3)

A equação (1) e a função-objetivo, com TI (margem bru 

ta ou receita líquida) sendo uma função linear; xi (i=l,2, •••• m)são

as atividades integrantes do processo produtivo; e z1 os coeficien

tes respectivos das atividades, que são constantes positivas, nega

tivas ou nulas. 

As inequações em {2) mostram os coeficientes aij as

sociados a cada atividade (variáveis x
i
)' formando uma matriz retan 

gular, de dimensão mxn, que representa a estrutura de produção. en

quanto o conjunto das constantes bi estabelece os limites de cada

restrição. 

A inequação (3) garante que se uma solução ótima e

xiste as atividades correspondentes terão valores positivos ou nu

los. 

Uma função de produção. de acordo com a aproximação 

neo-clássica, assume a forma y = f(x1• x2 •.••• xn), em geral cont.!.

nua e diferenciável, onde y representa a produção dependente daqwm 

tidade utilizada dos insumos xi (i=l,2, •••• n). Num plano bi-dimensi:?._

nal, apropriado para uma apresentação simplificada. estuda-se a pr:?._ 

dutividade de um fator de produção mantendo-se os demais constantes: 
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A P. L. assume um tipo de função de produção linear p� 

ra cada atividade produtiva com todas suas implicações. As mais im

portantes são: (a) o retorno constante à escala, e (b) a proporção 

fixa entre os insumos. 

Essas dificuldades podem ser parcialmente superadas 

paio desdobramento de uma mesma atividade produtiva em quantos pro

cessos se quiser, pela mudança na proporção dos fatores. Obtem-se 

então a função linear "quebrada" de produção formada por procGssos 

de produção lineares que podam ser acionados simultaneamente1 no li 

mite, se reproduz qualquer tipo de função contínua, como se observa 

no exemplo da Figura 2, onde y1• y2• etc., representam os diferen

tes processos. 

y 

xl I x2 ••• xn
Figura 2 - A aproximação de uma função de produção usual através da 

P.L.
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Existem outros problemas relacionados i maximíza9ão 

de receita líquida (margem bruta) esperada da unidade de produção a

grícola: como exemplo pode-se mencionar a característica estática 

dos modelos de programação normalmente usados para este fim, e o fa 

to da respectiva função utilidade quase sempre depender de modo es

trito do nível de renda. Par conseguinte, obtem-se com frequência a.!_ 

tos graus de especialização nas atividades, o que não encontra con

firmação empírica porque eliminou-se riscos, incerteza, e ajustame� 

tos no tempo. 

Ademais, tem-se imperfeições mais ou menos importan

tes que envolvem desde a abordagem necessariamente precária de in

vestimentos e mudanças tecnológicas, até o tratamento simplificado 

ou ausente do impacto das políticas voltadas para a agricultura. A 

aplicação desses modelos usuais de pDmgramação não se presta aos ca 

sos que exigem componentes dinâmicos, a exemplo do que ocorra quan

do se estuda o crescimento da produção agrícola regional. Os probl! 

mas identificados há pouco podem ser resolvidos por meio do M.P.R. 

A diferença fundamental que distingue o M.P.R. daqu! 

le usual que se utiliza da P.L. estática é a incorporação implícita 

da variável tempo através das equações recursivas que conferem o com 

ponente dinâmico ao primeiro. Na verdade. trata-se de uma extensão 

da técnica de P.L., mas que abrange ou considera soluções de perío

dos anteriores no cumprimento de um objetivo, o qual pode também ser 

ampliado para uma função lexicográfica que não conte apenas com a 

maximização da receita líquida esperada. 
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AHN {1972) estabelece em seu trabalho quatro objeti

vos principais. dispostos em termos de prioridade absoluta. que com 

poem um exemplo claro do que seja uma função lexicográfica: 

(1) satisfação das necessidades de consumo de subsistência;

(2) possibilidade de escolha entre consumo e poupança;

(3) inflexibilidade na opçao quanto à composição das ativida

desi e. finalmente. sujeito às três anteriores; 

(4) maximização da receita líquida esperada.

Tem-se. desse modo. a superação de uma das limitações 

que sg apresentam quando se trabalha com a P.L. estática. No exemplo 

de função lexicográfica acima percebe-se também que. paralel'amente ao 

deslocamento da regra exclusiva original (maximização da receita lÍ 

quida esperada) incorpora-se outro componente de importância, dado 

pelo terceiro objetivo daquela função. Este objetivo cuida de impe

dir a conhecida tendência à especialização que ocorre na P.L. Sua 

incorporação deriva-se diretamente do modelo de curto prazo de uti

lização da terra de Henderson. O modelo de Henderson dispõe que a 

alocação de terra se faz pela maximização da receita líquida. mas 

com limites inferiores e superiores para as atividades produtivas.A 

seguir mostra-se o esquema deste tipo de modelo. 



em que 

* onde x1•
*

Xz• 

. . . , ªn e

xl
------------------- < (1 + ª1) xi
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...........................
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(4) 

(5) 

x
1

+ x
2 

+ --------- + xn ::_ x (6) 

x* atualmente plantadas; a.1, a.2 ••••• sao as areas

81· ª2· . . . • Bn sao, respectivamente, a porcentagem m-ª. 

xima de aumento e diminuição da área plantada; X a disponibilidade 

total de terra; e z as receitas líquidas esperadas por unidade den 

area. 

O modelo, tal como se apresenta, projeta a solução 

em um período para frente, sendo esta dada pelos xi; daí sua carac

terística de curto-prazo. A evolução do modelo para sua forma dinâ

mica é feita substituindo-se as inequações em (5 ) pela sua equiva

lente, por exemplo, 

(7) 

ao mesmo tempo em que se dinamiza. por seu lado, a função-objetivo. 
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A versao dinâmica do modelo de Henderson, com seus 

coeficientes de flexibilidade, aproxima-se bastante do modelo de de 

fasagem distribuída no tempo de Nerlove, no ponto em que ambos de

senvolvem uma metodologia para a determinação da curva de oferta do 

produto no curto prazo. Com a diferença que o primeiro é mais abran 

gente e algo simplificado em relação ao segundo, porque este consi

dera cada produto independentemente, mas com o suporte de hipóteses 

mais precisas. 

sujeito a 

e 

com 

onde t = O ., 

Formalmente, o M.P.R. pode ser expresso por: 

. . . ., 

n(t) = E zj(t) xj(t) 
j=l 

0; j = 1, ••• , n; i = 1. º •• ,, m • 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

A equaçao (8) é uma medida da receita líquida (mar

gem bruta) da agricultura regional a cada ano. O vetor x(t) = [xj(t�. 

de dimensão n, descreve as atividades que compreendem as de produ

ção, consumo, compra, investimento e financeiras, Os coeficientes 

zj(t) formam um vetor de dimensão n que, para as atividades de pro-
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dução. representam a diferença entre a receita e os custos variáveis, 

por unidade; ou os custos variáveis, no caso de atividades que por 

si não têm receita {pastagens, por exemplo); é evidente que o seu 

sinal será positivo e negativo, respectivamente. Do mesmo modo,qua� 

do a j-ésima atividade for de ç,_q111ira de insumos, zj(t) será negati

vo; por exemplo: zj(t) é o valor negativo do salário, no caso da a

quisição dos serviços de trabalho temporário não familiar, etc. 

No caso das atividades de investimentos, o zj(t) cor 

respondente pode assumir o valor negativo da estimativa do custo 

anual das máquinas, representado por juros e depreciação linear. E 

finalmente para as atividades financeiras de empréstimo e poupança, 

zj(t) é o valor negativo da taxa de juros. e o valor do custo de o

portunidade do dinheiro se depositado em agências financeiras, res

pectivamente. 

As atividades de consumo familiar e outros encargos 

desse tipo, podem ser tratadas no mecanismo recursivo. onde uma par 

te da produção do período corrente é imobilizada para consumo no p� 

riodo seguinte, segundo uma proporção a ser estabelecida para cada 

situação. As amortizações e débitos anteriores são incorporados co

mo obrigações fixas. as quais são funções das soluções xjCt-k) dos 

períodos anteriores. 

O sistema de inequações dado em (9) serve para res

tringir o nível das atividades por um conjunto de limitações desig

nadas pelo vetor b(t) = [b
1
{t)], de dimensão m, que estabelece (a)

a disponibilidade de recursos, tanto ao nível da empresa agrícola 
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(terra, trabalho familiar, etc.), como a nível regional (limite de 

crédito, mão-de-obra assalariada, etc.); (b) as restrições finance.!_ 

ras que "amarram" a disponibilidade de capital de giro às exigências 

das atividades produtivas1 e (c) as restrições de comportamento, CE_ 

mo os limites de flexibilidade da produção, e uma medida do proces

so de mudança tecnológica em termos de adoção e ajustamento. 

A matriz dos coeficientes ªij(t), de dimensão m x n.

representa a estrutura técnica e institucional da empresa. Conforme 

o tipo de restrição, esta pode ser fracionada compativelmente em sub

-períodos para atender a épocas mais. ou menos exigentes. Isto oco!_

re, por exemplo, com os serviços de máquinas e de trabalho manual no

preparo da terra ou na colheita. épocas de pico de utilização dos in

sumos.

A desigualdade em (10) afirma claramente que as ati

vidades não podem ser negativas e, no máximo, não figuram na solu

ção ótima (indicada pelos asterísticos), quando então x!(t) = O. 

A relação vista em (11) assevera que as restrições d� 

pendem das soluções passadas xJCt-1), dos níveis das disponibilida

des prévias b1(t-1). e de um vetor c(t) = [ci (t½ que fornece infor

maçoes exógenas ao modelo. 

Esquematicamente: 
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Atividades de 
Produção {1 l 

Ativida Ativida Ativida 
Tipos de des de desde das fi-::- Limites 

Restrições Tecnolo- Tecnolo- investi nancei- (RHS) 

gia tra- gia mo- compra manto- ras 
dicional derna 

Terra 
ªu ªij

ª1j 
(2) 0(4) 

o bi

Trabalho ªij
ªij

ªij
0(4) 

o bi

Máquinas e (3) 

Equipamentos ª1j
ª1j

ªij
ª1j

o bi

Liquidêz a .. ª1j
ªij

ªij
ªij

bil.J 

Comporta- ªij
ª1jmanto 

o ªij
o bi

Recursos 
o o ªij

biRegionais ªij
ªij

Figura 3 - Esquema geral do modelo básico, mostrando as principais 

atividades e restrições em detenninado período. (5)

(1) Incorpora-se diferentes tecnologias pela alteração
dos respectivos coeficientes.

(2) Caso de aluguel e compra de terras.
(3) Caso de aluguel de máquinas.
(4) Nesse caso os investimentos são feitos apenas em ma

,quinas; culturas perenes, por exemplo, não estão a-=

qui consideradas.
(5) Figura adaptada de AHN (1972).
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3.2 - O •Modelo Empfrico 

3.2.1 - As atividades 

As atividades que constam do modelo sao: 

(a) atividades produtivas agrícolas anuais, por tecnologia;

(b) atividades produtivas agrícolas perenes;

(e) atividades produtivas de pecuária;

(d) atividades de consumo (animal e humano);

(e) atividades financeiras (de empréstimo e poupança);

{ f) atividades de investimento Cem maquinaria e implementas e 

culturas perenes); 

(g) atividades de pastagem;

(h) atividades de compra;

(1) atividades de venda;

(j) atividades de transferência;

( k) atividades intermediárias.

. 

• O primeiro grupo das atividades produtivas agrfcolas

anuais inclui batata das águas e da seca, algodão. cana, mandioca. 

tomate envarado e soja. Esta última não figura para o estrato pequ� 

no. aparece no estrato médio a partir do ano agrícola de 1973/74, e 

no estrato grande durante todo o período. No caso do tomate. este 

igualmente não aparece como atividade para o estrato pequeno porque, 

apesar de seu plantio exigir áreas não muito grandes, ele é explor� 

do na base de arrendamento apenas nos estratos superiores. 
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A cana foi transformada em atividade anual porque e 

comum o produtor dividir a área em talhões que se alternam em plan

tio (de ano e meio), soca e ressoca (2 ou 3 vezes); assim, para ca

da hectare de cultura com cana-de-açúcar pressupôs-se um rodízio peE_ 

feito através da média dos custos e receitas como se procedesse se!!! 

pre de modo a se ter as várias fases da cultura simultaneamente. 

Deste primeiro grupo. apenas batata das águas e al

godão possuem duas tecnologias distintas. que se distinguem princi

palmente pelo tipo de energia de tração utilizada nas operações de 

preparo do solo, plantio, tratos culturais e colheita, caso usem in 

tensivamente maquinaria, ou usem intensivamente trabalho animal e/ 

ou humano. Neste estudo, a diferença marcante é em termos de tecno

logia mecânica. enquanto que a tecnologia bioquímica é considerada 

de modo secundário e com diferenças bem menos acentuadas (em aduba

ção, por exemplo). Este fato é uma limitação do modelo que, contan

do com mais alternativas de tecnologia, teria melhores condições de 

descrever as mudanças tecnológicas efetuadas na região durante o p� 

r!odo analisado. A falta de maiores informações sobre o rendimento 

das culturas frente a novas tecnologias (novas variedades, por exem 

plo) empobrecem o modelo. 

Uma diferença fundamental do modelo exposto em con

fronto com os demais revisados na bibliografia é a sua multiplicida 

de de atividades as mais variadas numa região ampla e complexa como 

a DIRA de Campinas. Embora o esforço de síntese nesse caso tenha si 

do bem maior, por outro lado não se escapou de simplificações que 
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podem comprometer o desempenho do modelo. 

O segundo grupo das demais atividades agrícolas anu

ais, inclui milho » arroz de sequeiro. feijão das águas e da seca. 

Com exceçao do arroz, as demais possuem duas tecnologias distintas, 

nos moldes já descritos anteriormente. Alguma coisa pode ser dita 

com relação a existência destas culturas como intercalares, e sua 

importância como subsistência para a população dos trabalhadores f� 

miliares. Usou-se um critério bastante simplificado no caso de con

sumo dos produtos retidos na propriedade. Quanto ao cultivo interca 

lar, este não foi considerado; as culturas de subsistência são tra

tadas separadamente no custo de produção do IEA, não havendo custos 

alternativos que considerassem cultura intercalar. 

O fato de feijão e batata das águas e da seca usarem 

a terra simultaneamente não é correto, mas em vista das modificações 

que teriam que ser feitas apenas para atendê-lo, isto foi despreza

do. O mesmo aconteceu com a técnica de rotação de culturas, eventu

almente um expediente muito usado. A separação das culturas anuais 

em dois grupos, por sua vez, explica-se porque o tratamento dispen

sado ao segundo grupo difere do primeiro pelas necessidades de lig� 

çoes com as atividades de consumo, compra e venda; o segundo grupo, 

juntamente com o leite, formam os ítens de consumo humano e animal • 

• As atividades produtivas agrícolas perenes incluem o 

café e citrus de modo geral. Na categoria de citrus incluem-se as 

laranjas, limões, pomelos e outras frutas cítricas. Neste caso usou

-se os dados e coeficientes do ítem "Laranja" do custo de produçio 
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do IEA como uma variável representativa de toda a categoria. 

Há argumentos que validam tal procedimento: a laran

ja é a atividade preponderante; seus custos de produção e operacio

nais se comparam, de modo muito aproximado, aos das restantes fru

tas cítricas. segundo opiniões de técnicos; tinha-se, como se vera, 

a divisão dos tipos de terras com culturas perenes, a esse dado(dos 

melhores disponíveis) seria desperdiçado caso não se incluísse ou

tras frutas cítricas; além do mais, mesmo considerando apenas lara.!:!_ 

jas, a rigor dever-se-ia então dar espaço às diversas variedades que 

também diferem entre si, o que nao era possível. A questão de pre

ços e épocas de colheita era a mais crítica porque sujeita a varia

çoes, e daí o argumento final para a padronização de acordo com a 

disponibilidade das informações do IEA. 

Quanto ao café, cabe dizer que algumas modificações 

foram introduzidas nos custos de produção originais, de acordo com 

consultas a outras fontes. Ainda que a tecnologia considerada tenha 

sido única, e provável a existência na prática de muitas outras. 

Não foi admitida a possibilidade de erradicação das 

culturas perenes. Apenas considerou-se uma depreciação física linear 

da cultura em termos da sua vida útil. traduzidas pela subtração de 

1/26 e 1/20, respectivamente do café e citrus em produção, a cada 

ano. No caso das geadas que atingiram os cafezais em 1972 e 1975,ha 

via a alternativa de considerá-las exogenamente através do vetor 

c(t) = [c
1

(t)] para os anos em questão; o mesmo poderia ocorrer com

relação à crise da laranja por volta de 1974 e 1975. 
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Outro detalhe que deve ser lembrado e que nem todas 

as atividades agrícolas da região foram incluídas. As exceções mais 

flagrantes são as várias atividades hortigranjeiras, reflorestamen

to e culturas como cebola. amendoim. etc. As justificativas para a 

exclusão destas atividades prendem-se a que. ou ficam confinadas a 

áreas restritas. em sub-regiões especializadas (caso da fruticultu

ra temperada na sub-região de Campinas), ou são inexpressivas para a 

região como um todo (caso do amendoim e outras). Fez-se uma tentati 

va, ademais, no sentido de descontar as exigências mais importantes 

tomadas por aquelas atividades, como mão-de-obra residente disponí

vel, disponibilidada da crédito, ate. O rigor de tais descontos e, 

no entanto, duvidoso • 

• As atividades de pastagens incluem pasto natural e 

pasto artificial. Normalmente estas atividades requerem investimen

to como destaca ou reforma, mas neste trabalho decidiu-se transfor

má-las em atividades anuais. 

No caso das pastagens naturais foram levados em con

ta os custos das sementes por hectare para plantio à lanço de capim 

gordura e o trabalho humano para executá-la; como previu-se a re

forma a cada 8 anos e mais o trabalho anual de roçada.o custo da r� 

forma foi dividido por a. e somado ao da roçada, para obter-se o cu� 

to anual. No caso das pastagens artificiais, tratou-se de verificar 

qual o tipo de pasto mais utilizado para este fim, e o seu custo de 

produção é que foi levado em conta, do mesmo modo que para a pasta

gem natural. Completando, resta afirmar que ao pasto natural confe-



41. 

riu-se o preço pago pelas sementes no comércio local, e os coefici

entes técnicos foram retirados do trabalho de PERROCO (1973), enqua.!!_ 

to que para pasto artificial optou-se pelo custo do colonião plant� 

do por mudas dado pelo IEA • 

• As atividades pecuárias incluem gado de corte, prod!::!_ 

çao de leite B e e. e suinocultura tipo banha e tipo carne. 

Esta Última figura apenas nas propriedades correspo.!2_ 

dentes ao estrato médio, constituindo cerca de 20 a 30% do total de 

suínos deste estrato. Suinocultura parece ser uma atividade que se 

encontra em transição na região, embora de modo lento, e como suíno 

tipo carne é de produção especializada, com raças apuradas e alta 

tecnologia, decidiu-se inclui-la somente no grupo de propriedades 

que era. provavelmente, o mais tecnificado. 

No caso de pecuária bovina de corte, consultou-se es 

pecialistas que forneceram a composição média do rebanho para esta 

atividade, e com base nessa composição usou-se os requerimentos es

tabelecidos por Perroco, adaptados para a composição observada na 

região. A composição foi mantida constante durante todo o período, 

seguindo ainda parecer dos especialistas, e atendendo às atividades 

de cria, recria e engorda, que são normalmente realizadas. 

Na produção de leite C, os coeficientes foram retira 

dos da publicação "Agricultura em são Paulo" e adaptados de acordo 

com a composição do rebanho, específica, obtida da mesma fonte a que 

se recorreu no caso da pecuária bovina de corte. Os dados referem

-se diretamente à bacia leiteira de Campinas. referidos sempre ao 
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produtor médio. 

Na produção de leite B, utilizou-se de dados inter

nos do IEA, maciçamente influenciados pela técnica usada na bacia 

leiteira do Vale do Paraíba. a maior do Estado e que fornece as in

formações básicas para o Instituto. Mas a composição do rebanho e 

exigências não devem diferir muito entre as duas bacias leiteiras, 

visto ser atividade que requer padrões bastante rígidos de manejo, 

além dos próprios rigores da legislação. 

Devido ao consumo na propriedade de leite C, e pelas 

ligações entre si, ambas as produções de leite possuem 

intermediárias. 

atividades 

Para suínos tipo banha os dados basearam-se numa pu

blicação da CATI e nos tomados de PERES (1974), dos quais resultou 

uma composição de rebanho submetida ainda a técnicos do Departamen

to de Zootecnia dos Não-Ruminantes da ESALQ. Para suíno tipo carne, 

o mencionado Departamento da ESALQ forneceu os custos de produção e

os coeficientes técnicos, assim como a composição do rebanho, 

• Atividades de consumo dizem respeito ao consumo ali

mentar humano e animal: de arroz, feijão e leite C, para aquele, e 

de milho, para este. As exigências foram tomadas em termos de uma 

relação fixa a cada ano, conforme o número de trabalhadores familia 

res ou número de unidades animal, e o número de animais de trabalho, 

respectivamente. Nem todas as atividades pecuárias recebem milho , 

apenas suíno tipo carne e pecuária de leite B, como parte da ração 

dispensada a estas criações, e animais de trabalho. 
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• Atividades financeiras incluem as de empréstimo e po�

pança. As atividades de empréstimo esgotam-se ao nível de crédito ru 

ral disponível para o setor na região; durante o período, houve os-

cilações nas taxas de juros que além disso, previlegiaram alguns 

ítens, razão pela qual divide-se em dois grandes grupos: crédito p� 

ra investimento e crédito para custeio. Este Último ainda subdivi

de-se em crédito para compra de fertilizantes, insumos modernos (ta 

xas diferenciais durante o período), e outro ítem geral para as de

mais operações. O volume de crédito para investimento abrange todo 

o elenco constante deste ítem. embora o trabalho restrinja seu uso

a aquisição de máquinas e implementas. Outros tipos de investimentos 

como barragens, benfeitorias, currais, etc,, não figuram no modelo, 

nem investimento para controle da erosão, formação de pastagens e 

destaca, e mesmo os investimentos em culturas perenes não tomam re

cursos dessa fonte. A atividade de poupança, por seu turno, aparece 

como um custo de oportunidade dado ao capital monetário frente as 

atividades produtivas; para tanto, tomou-se como complemento o co

nhecimento dos agricultores das taxas de remuneração das cadernetas y 

de poupança. As fontes de crédito que nao as oficiais foram despre

zadas, bem como as operações financeiras que cobrem a comercializa

ção dos produtos • 

• As atividades de investimento incluem investimentos 

no complexo trator-implemento, em colhedeiras de soja e investimen

tos em culturas perenes. De todos os implementas usados no traba

lho agrícola, fez-se urna seleção dos mais importantes e que constam 
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do custo de produção do IEA. Com base na série de dados disponíveis 

estimou-se a relação média trator/implemento durante o período para 

cada grupo de propriedades (estrato). As outras máquinas e impleme� 

tos que não fazem parte da relação participam dos custos apenas em 

tennos de seus respectivos custos diários operacionais sem levar-se 

em conta sua aquisição e depreciação. Os investimentos em animais de 

serviço foram desprezados porque em todos os estratos constatou-se 

queda de sua participação nas tarefas agrícolas. ou senão permanec!: 

ram em número relativamente constante; a essa constatação serviu de 

apoio o levantamento do número de muares presentes nas propriedades. 

Os financiamentos para máquinas sofrem um período de 

carência de 2 anos, após os quais as obrigações em termos de juros 

simples e pagamento do principal em  7 anos são descontados do retor 

no líquido anual. Para o complexo trator-implemento imputou-se uma 

vida útil de 10 anos com depreciação linear, restando um valor de 

sucata de 10% do preço de aquisição; no caso das colhedeiras, a di

ferença está apenas no tempo de vida útil, que é de 14 anos. Os tra 

tores de várias potências foram por sua vez transformados num equi

valente-padrão de 61 HP através da ponderação de seus respectivos 

preços, que se julga acompanhar de perto # ou pela menos manter uma 

determinada proporção estável, com o rendimento nas operações.O tra 

tor de 61 HP justifica-se por ser uma máquina de porte médio a gra� 

de. no que acompanha as tendências mostradas pela agricultura da r!: 

gião, e por ajustar-se perfeitamente aos dados mais recentes do IEA 

que já no seu custo da produção para 1977/78 utiliza-o como média. 
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O fato de o modelo nao incluir todos os tipos de in

vestimento nao o compromete, e conforme a colocação de DAY (1963), 

um plano detalhado de investimento não se torna absolutamente neces 

sário porque sua ausência é justificada considerando-se que na medi 

da em que se estabelece o nível ótimo das atividades, isto faz com 

que os fatores que são fixos no curto-prazo, como benfeitorias, ins 

talações várias, etc •• fiquem também determinados • 

. Atividades de compra incluem aquisições de insumos va 

riáveis mais os ítens de consumo (exceto leite C) para suprir even

tuais faltas caso a produção própria não seja suficiente.Porém.mais 

significativas são as compras de insumos variáveis a exemplo dos se!. 

viços de trabalho, fertilizantes (N, P e K), corretivo e insumos mo 

dernos {sementes e defensivos). Destes, com exceção dos serviços de 

trabalho e do insumo corretivo dos solos, lembra-se que há a possi

bilidade de serem adquiridos através do uso direto do crédito ou,al_ 

ternativamente, por meio do uso de recursos próprios. Isto torna os 

mecanismos financeiros-monetário mais flexíveis e reais devido as 

possibilidades que se apresentam. Outros custos variáveis (princi

palmente custos diários de operações com máquinas e animais)são des 

contados diretamente da receita bruta • 

• As atividades de venda complementam as atividades pr� 

dutivas que se prestam ao consumo humano e animal, sendo simplesme!!. 

te uma fonna apropriada de incorporar as ligações e balanços que se 

fazem necessários para a coerência do sistema. Esta mesma forma foi 

utilizada também para o caso das culturas perenes que, embora nao es 
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tejam ligadas a consumo na propriedade. recebem igual tratamento de 

vide às diferentes produtividades no período de maturação. 

Há também a questão da venda da mão-de-obra familiar 

que foi uma maneira de fornecer um custo de oportunidade aos servi

ços do trabalho familiar. fenômeno que parece ocorrer com alguma fr� 

quência na região. em razão da sazonalidade das tarefas agropecuá

rias. 

• Atividades de transferência dizem respeito. em pri

meiro lugar. às possibilidades do uso da terra; esta foi dividida 

em três categorias: terra para culturas anuais. terra para culturas 

perenes e terra para pastagens. A transferência permite que se pro

ceda ao seu uso com alternativas. desde que se obedeça a uma dire

çao: terras de melhor qualidade podem ser tomadas por atividades 

(culturas) menos exigentes em solo. 

Em segundo lugar. as transferências referem-se tam

bém à simples acomodação como. por exemplo. facilitar os requerime.!!_ 

tos de consumo de milho dos animais de tração • 

• Atividades intermediárias são apenas um desdobramen

to das atividades de culturas perenes. que cobrem os anos de plan

tio até a maturação completa da cultura. Em cada uma dessas fases. 

tanto os custos como as receitas diferem entre si como referido no 

caso da cana, mas neste caso a transformação em atividade anual não 

era desejável. Optou-se então pelo desdobramento do seguinte modo:a 

decisão da investir (plantio) projeta a média da receita líquida o� 

tida pela divisão entre a diferença da receita total e custo total 
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e o período de vida útil da cultura. a cada ano (obedecendo aos di

ferentes níveis de rendimento de cada fase), com a exclusão dos cus 

tos no período corrente. Uma vez realizado o plantio, a área plant� 

da passa à fase seguinte no próximo período, obrigatoriamente. 

Um exemplo: o café possui cinco vetores (atividades) 

para representá-lo: (1) plantio. (2) café no 19 ano, (3) café no 29

ano, (4} café no 39 ano, e (5) café em produção. As atividades in

termediárias cobrem as fases de plantio até o cafezal entrar em pr� 

dução quando então chamou-se-lhe, j unto com citrus em produção, de 

"atividades produtivas agrícolas perenes". 

3.2.1 - O critério de otimização 

O critério de otimização estabelece a função objeti

vo explícita a, cada período, sujeita a um conjunto de restriçõesque 

serão expostas adiante. O critério de otimização para um dos grupos 

de propriedades (estrato} num determinado ano t é dado por: 

�(t) = � [zj(t) x.(t)
j=l J 

18 26 

16 
E cj ( t ) xj ( t ) +

j=lO 

+ E zj ( t) xj ( t} - E cj ( t) xj ( t) + 

j=l7 j=l9 

33 43 45 
- 1: cj(t) xj(t) • I: cj(t) x

J
.(t) - E cj(t) xj(t) -

j=32 j=42 j=44 
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61 71 72 
- 1: cj(t) x.{t) + I: z.(t) xj(t) + E zj(t) xj(t), (12)

j=46 J j=62 J j=72 

onde� zj(t), j=l, •••• 9, é o retorno bruto da j-ésima a t.ividarle

com uma ou mais tecnologias (em Cr$ por ha); 

cj{t), j=l ••••• 9, são os custos variáveis que incidem na j-é

sima atividade�..n.o ano t (em C1$ por ha). Represen

tam apenas aqueles que não figuram explicitamente como 

atividades de coluna, tratando-se principalmente de 

custos operacionais de máquinas. implementas e animais 

de trabalho. mais o diferencial entre o salário do tra 

terista e o trabalhador residente1 

cj(t). j=l0, ••• ,16 sao os custos variáveis semelhantes aos de

j=l, ••• ,9, mas que incidem sobre a j-ésirna atividade no 

ano t (em Gr$ por ha); 

z/t). j=17. 18, é a expectativa de retornos líquidos "atuais" 

da j-ésima atividada no ano t (em Cr$ por ha).Não 

deve ser computado na receita líquida "efetivamente rea 

lizada", pois que é apenas uma medida da vantagem rela 

tiva de se investir em culturas perenes; 

cj(t), j=l9, •••• 26, são custos que se identificam com os j=l •

••• ,9, mas neste caso referem-se ao estágio da vida ú

til da j-ésima atividade, desde o plantio até sua 

franca produção, no ano t (em Cr$ por ha}; 

zj(t), j=27, .•• ,29, é o retorno bruto da j-ésima atividade no

ano t (em Cr$ por unidade-matriz); 
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cj(t), j=27 ••••• 29. sao os custos variáveis da j-ésima ativi

dade no ano t Cem Cr$ por unidade-matriz); 

z
j{t), j=30, 31. são os custos variáveis da j-ésima atividade

no ano t (em Cr$ por unidade-matriz). Diferem de j=27, 

•••• 29 porque leite desdobra-se também em atividade de 

consumo; 

cj(t), j=32, 33, sao os custos variáveis da j-ésima atividade

no ano t (em Cr$ por ha); 

cj{t), j=42, 43, é uma medida que acompanha a decisão de acio

nar a j-ésima atividade no ano t Cem Cr$ por unidade

-máquina). Usa-se o critério de depreciação linear a

plicado à diferença entre o preço de aquisição da uni

dade e 10% do seu valor original ao cabo da vida Útil: 

cj(t), j=44. 45, é a taxa de juros da j-ésima atividade no a

no t; 

cj(t), j=46, ••• ,61. é o coeficiente da j-ésima atividade no

ano t. Este conjunto de coeficientes é bastante diver

sificado porque acompanha variáveis muito diferentes en 

tre si englobadas nas atividades de compra. Assim,cj(t)

com j�47, 48 é um número unitário puro que contabiliza 

para a função-objetivo os gastos com insumos modernos. 

que podem ser adquiridos diretamente ou através do crê 

dito; cj(t) com j=49, ••• ,54 tem o mesmo sentido ante

rior, mas agora relacionado à compra de fertilizantes 

(em Cr$ por tonelada, acrescido ou não da taxa de ju-
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ros); cj(t) com j=SS •••• ,58 refere-se ao salário pago

à mão-de-obra residente e à mão-de-obra contratada,ros 

três sub-períodos em que esta Última se divide (emCr$ 

por J:10mena:::dj,�}; c/tl com j=59 refere-se a compra

de corretivo (em Cr$ por tonelada); e finalmente,cj(t),

com j=S0, ••• ,62, diz respeito à compra de arroz, mi

lho e feijão (em Cr$ por saca); 

z.(t), j=62, ••• ,68, é a receita bruta da j-ésima atividade(sn 
J 

Cr$ por saca ou litro ou caixa), e zj(t), j=69, ••• ,71

e o salário da mão-de-obra familiar dividida em três 

sub-períodos no ano t {em Cr$ homens-dias). As ativi

dades correspondentes a j=62, ••• ,7l são atividades de 

venda; 

zj(t), j=72, é a taxa de remuneraçao para o capital monetá

rio aplicado em caderneta de poupança; 

xj(t), j=l, ••• ,72, são as atividades colunas.

As atividades estão descritas no Apêndice 1. 

3.2.3 - Modelo de expectativa de preços 

Todos os coeficientes da função objetivo sao exoge

nos e, em sua maioria, representam os preços de produtos e insumos, 

além das taxas de juros de empréstimo e poupança, similares de ex

pectativa de renda "atualizada" como no caso das atividades de in

vestimento em culturas perenes, etc. Com o intuito de se aproximar 
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mais do processo real de decisão dos produtores concebeu-se um mo

delo simples de expectativa de preços dos produtos agrícolas ao pas 

soque para os preços de insumos adotou-se a pressuposição de co

nhecimento perfeito por parte dos agricultores. t fácil imaginar a 

utilidade deste procedimento se se recordar que as decisões sobre o 

plantio faz-se "ex-ante". isto é. antes do conhecimento do preço fi 

nal; esta, como se sabe. varia bastante de um ano a outro para os 

produtos do setor agrícola. Via de regra sua expectativa não coinc.!_ 

de exatamente com a realidade, daí as decisões um tanto distintas ca 

so o agricultor soubesse por antecipação o preço final dos seus p� 

dutos. 

Optou-se por um modelo simplificado de formação de ex 

pectativa de preços dos produtos. Numa economia não fortemente in

flacionária, a simples defasagem de um período nos preços dos pro

dutos talvez fosse suficiente para cobrir os principais efeitos pr� 

curados por um modelo de expectativa, em vista do peso preponderan

te que reconhecidamente se confere às experiências passadas recen

tes. Neste estudo tenta-se explicar a formação de expectativa de pr� 

ços em termos inflacionários para as condições do Brasil. Para tan

to tentou-se o modelo geral sumarizado adiante. 

Dados P como sendo índice dos preços recebidos pelos 

agricultores do Estado de São Paulo (Instituto da Economia Agrícola 

- média ponderada dos Índices dos preços recabidos pelos 21 princi

pais produtos agrícolas) e..!. como sendo o índice geral da praços(í� 

dica 2 da Fundação Getúlio Vargas). tem-se: 



e 

d(R.n P) dP 
p = = -

dt dt 

1 

p 
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= taxa de crescimento do 

Índice de preços rece

bidos pelos agriculto-

res , 

i -- d(R,n I) __ taxa de crescimento da inflação.
dt 

Com estes elementos, estimou-se originalmente a re

gressao linear com as séries temporais de crescimento dos índices 

disponíveis deste 1948, tomando-se o ano de 1966 = 100, que assume 

a forma: 

onde a1 e a2 = interceptas;

B1, B
2 

e y1, y2 = coeficientes da regressao;

ô= variável binária1 ô= O se ôet = 1948, ••• , 1963; e 

ô= 1 se ô6t = 1964, ••• 

E
t 

= termo de erro. 

A variável binária é inserida para tentar capturar a 

mudança na tendência inflacionária a partir de 1964. Devido ao pe

queno número de observações não foi possível capturar de maneira si 

milar o recrudescimento inflacionário desde 1973. 

O ajustamento da regressão original (13) fez-se "pa� 

so a passo", o que consiste em incluir a cada vez uma nova variável 

independente das relacionadas inicialmente a partir do conjunto mais 
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simples para decidir quais teriam maior poder de explicação. Reve

lou-se assim o sgg-u,i.nte modelo como o que melhor se ajustou aos da

dos: 

Tendo-se (14) foram estimados os respectivos coefi

cientes para um determinado ano. obtendo-se então Pt que, por sua

vez. serviu de base para inflacionar igualmente os preços dos prod� 

tos agrícolas do ano anterior, usados por fim na função-objetivo. A 

cada ano, a partir do inicial. era acrescentada uma nova observação, 

de maneira que se teve sete regressões. 

3.2.4 - O conjunto das equações restritivas 

3.2.4.l - Restrições de terra 

16 37 
E a ij xj ( t) + E a.ij x. ( t) < b i ( t) ;

j=l j=37 J -

26 37 38 

i=l (15) 

E a1J
. x.(t) - E a1. xj(t) + E a.j x.Ct) < b1(t), (16)

j=l7 J j=37 J j=38 1 J -

com 1 =2. 

i=3 (17) 

A inequação ( 15) assegura que a exigência de terra p� 

las culturas anuais mais a quantidade tomada eventualmente pelas cu_!. 

turas perenes não pode ultrapassar o limite disponível de terra de 
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qualidade I (para culturas anuais). 

A i�equação (16} garante que as requisições de ter

ras para culturas perenes (primeiro termo), subtraídas da parcela 

eventualmente transferida para terra I (segundo termo). mais a par

cela tomada por pastagens (terceiro termo), seja inferior ao limite 

fixado de terra de qualidade II (terras para culturas perenes). 

A inequação (17) diz que os coeficientes de terra pa 

ra pastagens menos a porçao que se transfere para terra II nao sao 

maiores que o limite de terra de qualidade III (terras para pasta

gens). 

3.2.4.2 - Restrições de mão-de-obra 

33 57 71 

I: ª
ij 

XJ.(t) - E ª
1j x

j
(t) + E ª

1j 
xj(t)�bi(t) . (18)

j•l j=54 j=69 

com i=4.5,6, 

54 
E ªij xj (t) < bi (t)

j=54 
1=7 (19) 

i=8,9,10 (20) 

A inequação (18) assevera que o somatório dos coefi

cientes técnicos de mão-de-obra para as atividades produtivas (pri

meiro termo) somados aos dias-homens vendidos com base no custo de 

oportunidade da mão-de-obra familiar (terceiro termo) tem que res

peitar a disponibilidade de mão-de-obra familiar na i-ésima restri

ção, acrescida da possibilidade de compra de dias-homens correspon-
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dentes de mão-de-obra residente e contratada (segundo termo). 

A inequação (19) limita a compra de dias-homens em 

termos de trabalhadores residentes. e a inequação (20) o faz igua.!_ 

mente para unidades de trabalho contratados em três diferentes sub

-períodos durante o ano agrícola. 

3.2.4.3 - Restrições fi nance i ras

16 26 31 45 
E a .. x.(t) + E ªij x/tl + E a1. x/tl - E ª1j x.(t) +

j=IO 1J J j=l7 j=30 J j=45 J 

58 61 63 
+ E a x (t) + E a x (t) -

j=50 ij j j=59 ij j E ªiJ
" x • ( t} -

j=62 J 

71 

E ªij X. (t) +

j=69 J 

45 
E ªij x.(t) +

j=45 J 

72 
E 

j=72 

53 
E 

j=50 

a1. x.(t) < b1(t)
J J -

ªij xj(t) � bi(t)

i=ll (21) 

i=l2 (22) 

Em (21) tem-se o mais importante fluxo monetário-fi

nanceiro uma vez que todos os desembolsos (ou quase todos) nele fi

gura. e também algumas atividades que contribuem para a liquidez do 

sistema. Generalizando, a inequação (2lldiz que a disponibilidade de 

caixa (capital de giro) no ano t. acrescida do montante de crédito 

de custeio mais a metade do valor das vendas de leite e mão-de-obra 

familiar (para impedir uma liquidez que não seria real) são obriga-
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toriamente superiores. ou pelo menos iguais ao capital financeiro u

sado na poupança mais o dispêndio com custos operacionais e insumos 

variáveis. 

A inequação (22) estabelece o nível máximo de crédi

to de custeio disponível no ano t. 

43 

E a • . xj ( t l < b . 
j=42 1J 

- 1 

43 44 

!: ªij x.(t) < E a1. x/tl
j=42 J j=44 J 

i = 13 (23) 

i = 14 (24) 

Em (23) limita-se os investimentos pelo montante to

tal de crédito disponível para este fim no ano t. Na verdade, esta 

restrição dificilmente seria limitante visto que o limite ofereci

do suplanta em muito a exigência., por incluir todos os tipos de i� 

vestimentas, a marioria dos quais nao foi considerado 

trabalho. 

neste 

Em (24) garante-se que todo o desembolso para as ati 

vidades de investimento em maquinaria provem do crédito para essa fi 

nalidade. 

72 
E a 

ij xj { t) � b i ( t )
j=72 

i = 15 (25) 

A inequação (25) impõe que a poupança no ano! nao p� 

de exceder a um limite dado pela disponibilidade de recursos pro-
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prios no mesmo ano. 

3,2.4.4 Restrições de máquinas e animais de tra

balho 

26 33 42 
E aij xj ( t) + E a1 . xj ( t) - E a ij x . ( t) < b i ( t)j=l j=32 J j=42 J -

com i=l6, 17, 18,

i=19 

(26) 

(27) 

Em (26) assegura-se que a exigência em dias-máquina 

do conjunto trator-implemento para culturas anuais e perenes (1 9 

termo) somado aos mesmos tipos de necessidades para pastagens (29

termo) são condicionados à disponibilidade prévia do estoque de ma

quinaria (transformadas em dias-máquina) mais a liberação de novas 

unidades permitida pelo investimento (o 39 termo). Este Último, por 

sua vez, tem um limite imposto por (27). A disponibilidade de rnáqui 

nas subdivide-se no ano em três sub-períodos assinalados por i = 16, 

17. 18.

26 36 
E aij xj(t) - E aij xj(t) < O ;j=l j=34 

i=20, 21, 22 

36 
E aij xj (t) 2- bi (t)j=34 

i=23. 24, 25 

(28) 

(29)
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A inequação (28) é tão somente um arranjo especial na 

matriz para facilitar a atividade de consumo de milho dos animais de 

serviço. Conjugada com (29) estabelece que o total de dias-animal e

xigido pelas atividades produtivas que os utilizam não deve exceder 

sua restrição prévia a cada sub-período no ano t. 

43 

E e1j x
j 

( t) � b. ( t) 
j=43 

1 

i=26 (30) 

i=27 (31)

As inequações {30) e (31) tem o mesmo significado que 

(26) e (27), mas nesse caso trata-se de colhedeira para soja. O seu

uso é limitado pela disponibilidade prévia mais o investimento, sen 

do que este por sua vez tem um limite superior. 

3.2.4.5 - Balanço de insumos variáveis 

Este é um conjunto de restrições que estabelece a co_E. 

respondência entre quantidade utilizada e quantidade comprada defer 

tilizantes, corretivo e insumos modernos. Abaixo um Único exemplo,p� 

ra corretivo que e o mais simples: 

i=28 (32) 

A quantidade usada (19 termo) é menor ou igual àqua� 

tidade comprada (29 termo) no ano!· Os demais insumos variáveis re 

feridos seguem o mesmo padrão. 
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3.2.4.6 - Balanço de produção, consumo e venda 

16 60 64 40 

E ªij xj(t) + E aij xj(t) > I: a
1j 

x
J
.(t) + I: a

1j xj(t). (33)

j=l6 j=60 j=64 j=40 

com i=33, 

40 
í: a

ij xj
(t)�b

1Ctl
j=40 

i=37 { 34) 

Em (33) tem-se que a produção somada à quantidade co.!!: 

prada fora da propriedade, serão pelo menos iguais ao volume de ven 

das acrescido do consumo. O exemplo ilustra o caso do arroz.mas e o 

mesmo para feijão. leite C e milho, sendo que o consumo deste últi

mo reserva-se aos animais de serviço ou pecuária. Isto é também vá

lido para o caso especial de leite 8 que não faz parte dos ítens de 

consumo; nesse caso, em (33) apenas os primeiros termos de cada mem 

bro representariam a produção e venda, respectivamente, 

Tratamento ligeiramente diverso ocorre com as cultu

ras perenes, mas em essência trata-se do mesmo mecanismo de balanço 

entre produção e venda. tal como no caso de leite B, diferindo des

te por apresentar várias etapas que correspondem aos estágios de ma 

turação da cultura com diferentes níveis de produtividade. 

A desigualdade em (34) estabelece que o consumo tem 

que suprir, numa proporçao fixa, as necessidades do número de traba 

lhadores familiares. 
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3.2.4.7 - Balanço de Pasto 

31 33 

I: aij xj(t) < . I: ªij xj(t)
j=29 J=32 

i=43 (35) 

A exigência em pastagens deve ser menor que a respeE_ 

tiva disponibilidade. 

3.2.4.8 - Balanço das culturas perenes 

26 

E a.j x.(t) = bi(t)
j=l9 1 J 

i=44, ••. ,51 (36) 

A equaçao (36) traduz o fato que, desde que se pro

cedeu ao plantio de culturas perenes em anos anteriores, e porque 

não se incorporou erradicação. as areas correspondentes ao investi

mento inicial em t-k permanecem constantes no ano t, cobrindo todos 

os estágios de maturação das culturas. 

3.2.4.9 - Restrições de comportamento (coeficientes 

de flexibilidade) 

Os coeficientes de flexibilidade desempenham o im

portante papel de explicitar, de modo mais ou menos rigoroso, o com 

portamente dos agricultores face às questões de risco. incerteza e 

ajustamento no tempo. Além dessas restrições. pode-se arrolar tam

bém os limites superiores impostos à adoção de nova tecnologia, es

pecialmente em relação à mecanização, já tratados quando dos comen-
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tários sobre os investimentos. 

Mais detalhes da justificativa do uso dos coeficien

tes de flexibilidade e a maneira de calculá-los são dados na secçao 

3.2.5.8. De maneira geral. obedecem às seguintes sentenças: 

1=52,54 •••• ,88,90

(37) 

1=53,55, ••• ,87,89,91

onde a j-ésima atividade produtiva representada no sistema (37) po

de variar entre limites superiores e inferiores no ano t. 

3.2.4.10 - Restrições não-negativas 

Estas restrições integram a própria estrutura do pr� 

grama. visto que este não permite uma atividade que possua valor ne

gativo e, portanto. irreal. 

j=l, .••• 72 (38) 

3.2.5 - As disponibilidades (RHS) 

Recorda-se que as disponibilidades (ou limites) do 

M.P.R •• devem obedecer a

que e a equaçao geral do mecanismo recursivo. Este tem sua eficiên-
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eia explicativa diminuída quando se recorre ao vetor c(t) = [ci (t)j 

porque sua presença indica a inclusão de variáveis exógenas. A se

guir tem-se uma exposição sobre como se obteve os limites signifi

cantes, excluídas as linhas de balanço. 

3.2.5.1 - Terra 

A limitação em terra fez-se com três tipos: (1) ter

ras para culturas anuais; (2) terras para culturas perenes; (3) ter 

raspara pastagem. A quantidade de terra manteve-se constante ao 

longo de todo o período. e seu cilculo foi efetuado com o auxílio 

dos questionários do IEA (ítem "Utilização das Terras"), corrigidos 

por dados preliminares do projeto Zoneamento Agrícola do Estado de 

São Paulo, IEA, 1974; os questionários informam sobre os estratos de 

área, ao passo que os dados do projeto o fazem para a área total da 

DIRA. 

3.2.5.2 - Mão-de-obra 

Este ítem foi dividido em três tipos: (1) mão-de-obra 

familiar; (2) mão-de-obra residente; e (3) mão-de-obra contratada. 

A separação entre as duas primeiras objetiva distin

gui-las no consumo dos produtos alimentar�s. e nas oportunidades de 

emprego dentro e fora da propriedade, atividade permitida somente 

aos trabalhadores familiares. Existe um diferencial de salário en

tre as categorias (2) e (3); o custo de oportunidade para a catego

ria (1) é igual ao salário percebido pela categoria (2). 
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A mão-de-obra familiar e residente somadas formam a 

categoria "Trabalhadores Residentes", do Prognóstico Agrícola 77/78, 

a cujos dados aplicou-se a fórmula: 

T.R. (1976) = T.R. 0971) [1 + ô]
5 

(39) 

onde, T.R. = n9 de "Trabalhadores Residentes"; 

ô= taxa de crescimento (negativa, no caso). 

Usando-se ô expandiu-se os dados para os anos extre

mos: 1970 e 1977. A essa série temporal aplicou-se um pequeno des

conto por causa de algumas atividades excluídas. 

A separação entre mão-de-obra familiar e· residente 

fez-se através da média dos percentuais de familiares dos proprietá 

rios na população trabalhadora residente, obtida a cada ano nos que� 

tionários do IEA, para cada estrato (grupo de propriedades}. 

A mão-de-obra familiar dividiu-se em três sub-perío

dos, mas a mão-de-obra residente foi imobilizada durante todo o ano 

agrícola. 

A respectiva equaçao recursiva assumiu a seguinte for 

ma: 

À [M.O. (t)] = [ {l + ô) M.O. (t-1)] À (40) 

onde: M.O. = n9 de trabalhadores (familiares ou residentes) no sub

-período: 

ô= taxa de crescimento dada em (39);

À= coeficiente de conversão (dias de trabalho por sub-pe

ríodo). 
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Para mão-de-obra contratada pressupos-se oferta per

feitamente elástica durante todo o horizonte. quer dizer, não houve 

limites à sua aquisição. conforme ilustra a figura abaixo. 

Salário 

o 

oferta 

n9 de trabalhadores/ 
unidade de tempo 

Figura 4 - Oferta regional de trabalhadores contratados. 

A colocação de limites para mão-de-obra contratada 

por estrato não teria sentido porque a mobilidade da força de traba 

lho temporária é grande na região, e dificilmente se conseguiria 1_!. 

mites adequados. Mesmo para a competição regional, a fixação de dis 

ponibilidades não seria fácil porque ter-se-ia que contar com al

guns coeficientes migratórios inter-regiões, além das taxas de cres 

cimento agrícola populacional e de urbanização regionais. 

Outros ítens do modelo. principalmente oferta de in

sumos variáveis, seguiram o mesmo padrão de ofertas perfeitamente e

lásticas, mas nesses casos a suposição não compromete tanto quanto 

no caso de mão-de-obra. Um meio de superar tais obstáculos é proje-
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tar, ou utilizar, funções de oferta válidas para a região. ou ainda 

elaborar equações de tendência para a quantidade de insumos. 

3,2.5.3 - Caixa (capital de giro} 

A disponibilidade de caixa foi calculada como uma pr� 

porçao da receita bruta (para cada grupo de propriedades) do ano a

grícola anterior, segundo o critério recursivo: 

CX(t) = CX(t-1) + ô[RET*{t-lJ] - í: [OF(t-n)] 
n =2

com n = 2, ••• , 6, desde que n 6 t = 1970/71, •••• 76/77, e 

onde: CX = disponibilidade de capital de giro (caixa); 

ô= taxa de poupança do estrato; 

RET: retorno (receita líquida observada); 

OF = obrigações fixas; 

*=indica valores da solução ótima. 

(41) 

A taxa de poupança ô é uma medida do quanto da renda 

é retida apos o dispêndio geral com bens de toda a espécie consumi 

dos na propriedade, O RETORNO (RET) é substituto da RECEITA (função 

objetivo) mas com as -!:§_Ç.aitas re.i:;1is ao invés das esperadas das cul

turas� suprimindo as contribuições das atividades de plantio da cul 

turas perenes e investimento em maquinaria (porque traduzem tão so

mente uma medida de decisão sobre o acionamento dos vetores respec

tivos), e as taxas de juros para crédito de investimento. 
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As obrigações fixas referem-se ao pagamento de juros 

simples mais amortizações do principal (em 7 parcelas) dos investi

mentos em maquinaria com prazo de carência de 2 anos. Assumiu-se a 

pressuposição que no início do horizonte de planejamento não exis

tiam obrigações fixas, por falta de dados a esse respeito. 

3.2.5.4 - Crédito 

As restrições de crédito para cada ano (de custeio e 

investimento) foram tomadas exogenamente. A partir do trabalho de 

ARAUJO (1977), exe�utado com dados depurados dos questionários do 

IEA. estabeleceu-se uma proporcionalidade em termos de cruzeiros de 

crédito por hectare (devido à estratificação que não era inteiramen 

te compatível) chegando-se a um percentual sobre quanto de crédito 

receberia cada grupo de propriedadas. Essa porcentagem foi aplicada 

às séries disponíveis sobre o montante do crédito destinado à DIRA 

publicados no boletim Informações Econômicas. 

A exemplo do ocorrido com mão-de-obra tentou-se um 

"desconto" do crédito de custeio que iria para aquelas atividades e� 

cluídas do modelo. Assinale-se que nesse caso o "desconto" foi mais 

rigoroso. Quanto ao crédito para investimento não houve "descontos", 

mas como um grande número de atividades de investimentos não foram 

consideradas. teve-se, efetivamente, oferta ilimitada desse tipo de 

crédito. 

Lembra-se que tanto crédito como mão-de-obra e ofer

ta de maquinaria deveriam originalmente sofrer competição regional. 
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3.2.5,5 - Máquinas 

As disponibilidades do complexo trator-implementas 

também dividiu-se em três sub-períodos para atender a momentos de 

pico na sua utilização. A equação recursiva encontra-se abaixo: 

TRT{t) = TRT(t-1) + [MINVTRT*(t-ll] À {42) 

onde: TRT = disponibilidade de trator-implemento (em dias-máquina); 

MINVTRT = investimento em trator-implemento (em número de unida

des), 

À= coeficiente de conversao (dias de uso no sub-período). 

Com respeito à depreciação física para as máquinas,o 

expediente utilizado foi simplesmente tomar a taxa líquida de cres

cimento potencial máximo para aquisição de recursos semi-fixos no 

curto prazo. Essa taxa representa o comportamento dos agricultores 

face à adoção e difusão de nova tecnologia (no modelo as mudanças 

tecnológicas referem-se principalmente a diferenças no grau de mec� 

nização); por outro lado, há que se considerar um limite para a ofer 

ta desse insumo a curto prazo. 

O procedimento adotado foi o seguinte: 

LMSPTRT[tl • [1 + ô] [
TRT(

:
-ll

+ MINVTRT*(t-1� (43] 

onde: LMSPTRT(t) = limite máximo de investimento em numero de unida 

des, 

ô= taxa de crescimento potencial máximo. 
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Os demais símbolos têm o mesmo significado que em 

(42). A taxa ó calculou-se como a taxa geométrica de crescimento do 

número de tratores (transformados em equivalente de 61 HP), a par

tir dos dados brutos constantes dos questionários do IEA para o in

tervalo 1970 a 1975. 

Para a colhedeira de soja procedeu-se de igual manei 

ra. 

3.2.5.6 - Animal de trabalho 

Pelo decréscimo constante do numero de animais de tra 

balho na agricultura da região, novamente utilizou-se da taxa geomé 

trica para se estimar exogenamente a disponibilidade de animal de 

trabalho. Neste caso tem-se: 

À [LMSPANT(t)] = [Cl + ó) LMSPANT(t-1)] À (44) 

onde: LMSPANT = n9 de animais de trabalho; 

À= coeficiente de conversão (dias de uso por sub-perío 

do); 

ó= taxa de decréscimo. 

3.2.5.7 - Culturas perenes 

O mecanismo recursivo para os limites das atividades 

intermediárias que cobrem os vários estágios de maturação das cultu 

ras perenes já foi parcialmente explicado em outras secções. 

Para o café ter-se-ia: 



até 

onde: TFCFPRD 

À 

TFCF3AN 

TFCF2AN 

TFCFlAN 

CAFINV 

TFCFPRD(t) = À[TFCFPRD (t-1)] + TFCF3AN(t-l)

TFCF3AN(t) = TFCF2AN(t-l) 

TFCFlAN(t) = CAFINV*(t-1) 

= hectares de café em produção; 

= taxa de depreciação linear (fração da vida útil 

cultura); 

= hectares de café com 3 anos apos o plantio; 

= hectares de café com 2 anos apos o plantio; 

= hectares de café com 1 ano após o plantio; 

= hectares de café investidos (plantados); 

* = solução ótima.

O sistema de equaçoes visto em (45) simplesmente 

rante a transferência dos vários anos para o seguinte deixando 
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(45) 

da 

ga-

su-

jeitos aos coeficientes de flexibilidade os anos de plantio quando 

se decide sobre o investimento em culturas perenes. 

O mesmo tipo de tratamento foi dispensado a citrus. 

3.2.5.8 - Coeficientes de flexibjlidade 

Os coeficientes de flexibilidade, encarregam-se de 

garantir que a area plantada (ou as unidades-animal) permaneçam den 

tro de um intervalo determinado pelos respectivos limites inferio

res e superiores calculados a partir da solução do ano anterior,co.!:!_ 

forme se ve abaixo, exemplificado para o caso do milho, com duas tec 

nologias: 



15 15 

E a ij xj C t ) > C1 - 13 ) E �
J
. C t -1 ) 

j=l4 -
j=l4 

70. 

i=71 (46) 

em que a i-ésima linha estabelece o limite mínimo da j-ésima ativi

dade no ano t. com$ sendo o coeficiente inferior. 

Da mesma forma: 

15 15 

E aij xj (t) .s_ Cl + cd r xx

j· (t-1)
j=l4 j=l4 

i=70 (47) 

em que a i-ésima linha estabelece o limite máximo da j-ésima ativi

dade no ano t, com a sendo o coeficiente superior. 

O maior ou menor rigor nas estimativas desses coefi

cientes é questão mais de padronização do que propriamente de prec_! 

são. pois sua importância comprova-se na medida em que contribui 

mais. ou menos, para explicar a realidade, que é seu único teste. 

O essencial é ter em mente o que se está querendo representar com 

sua utilização1 é evidente também que o seu emprego não deve variar 

período a período, ao contrário, sua validade deve estender-se ao 

longo do horizonte de planejamento. Em suma. a escolha é feita ex

ante e segundo os critérios mais razoáveis tendo-se em vista o fim 

pretendido. Assim, as maneiras usuais de cálculo resumem-se em: 

(1) Método das taxas médias:

Utiliza-se da taxa média histórica de variação, to

mando separadamente os limites superiores e inferiores. De acordo 

com a notação utilizada anteriormente, o coeficiente a superior se

ria o valor absoluto do primeiro termo de (48), e B seria o valor ab 
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soluto do primeiro termo em (49). 

Há variações nesse método. uma das quais sugere a

crescentar (ou subtrair) da variação média o desvio padrão do res

pectivo aumento (ou diminuição). Outra ainda sugere que se tome ao 

invés da variação média, a variação máxima tanto superior como infe 

rior. 

l n x/tl - x/t-1)
r > (48) 

n t=l x/t-1) 

1 m xj(t) - xJ(t-1)
< 

r o (49) 
m t=l x/t-1) 

(ti) Estimativa dos .. .  quadrados: m1n1mos 

x/tl = y X (t-1)1 j (50) 

x/tl = y X (t-1)2 j (51) 

Nesse caso. a equação (50) reune os pontos acima de 

uma reta de 45 graus no plano área em t versus área em t-1. sendo 

que a estimativa de y1 através de mínimos quadrados fornece indire

tamente a (porcentagem de variação para cima). Do mesmo modo.em (51) 

tem-se os pontos abaixo da reta de 45 graus, sendo que y2 permite o.!?_

ter-se 8 (porcentagem de variação para baixo). Alternativamente, po 

de-se estimar uma única reta com todos os pontos no plano considera 

do, quando a seria igual a 81 ou ainda acrescentar novas variáveis 

independentes em (50) e (51) que tenham poder de explicação. 
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(Ili) Método dos pontos selecionados 

tum método mais simples, usado quando o nível da a

tividade no decorrer do tempo apresenta forte tendência numa dire

ção (para cima ou para baixo), e muito útil quando há ausência de 

dados. 

(52) 

onde ô em (52) é a taxa geométrica de crescimento, no caso. o valor 

absoluto de ô tomará o lugar de a ou e anteriores, 

Para a obtenção dos coeficientes de flexibilidade u

sados neste trabalho. simplesmente escolheu-se pontos médios entre 

aqueles acima e abaixo da linha de 45 graus no espaço área em t e 

área em t-1. para os coeficientes a e S. respectivamente; isto se a

proxima do método (I). A escolha descartou automaticamente os extre 

mos que não parecem adequados porque permitem rápidas especializa

çoes. 

Devido à falta de informações para o ano de 1969/70, 

usou-se os dados de 1970/71 para o cálculo dos limites inferiores e 

superiores do ano inicial. ou seja. assumiu-se a pressuposição que 

as áreas plantadas (ou unidades-animal) em 1969/70 permaneceram as 

mesmas no ano seguinte. Para o caso dos limites de comportamento nos 

investimentos em máquinas. utilizou-se do método (III). em que tn =

= 1975 e t
0 

= 1970. 
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3.3 - A Estratificação e Extensão do Modelo 

A região foi estratificada, segundo o tamanho das 

propriedades. como se segue: 

Cal Estrato I: 

(b) Estrato II:

de 3,1 a 10,0 hectares (pequeno ou inferior) 

de 10,l a 100,0 hectares (médio ou interme

diário) 

(e) Estrato III: acima de 100,0 hectares (grande ou superior)

Originalmente pensou-se em trabalhar com quatro es

tratos de área porque na região prevalece propriedades de pequenas 

a médias com maior frequência. Porém isso não se tornou necessário. 

porque com os três estratos de área finalmente estabelecidos, teve

-se material suficiente para os objetivos pretendidos. Resta afir

mar que as denominações dos estratos atuais são apenas e simplesme!!. 

te designativas, e não pretendem corresponder a uma dada classifica 

ção rígida para as propriedades da região. 

A razão de se proceder à estratificação é uma tenta

tiva de resolver parcialmente o problema da agregação. Estratifica

-se. em Última análise, porque espera-se que os estratos de area se 

jam mais homogêneos do que a região inteira. Para tanto sao neces

sárias pressuposições tão mais restritivas quanto maior for a diver 

sidade no sub-agregado. 

Usa-se muitas vezes a expressao »propriedade típica»

para significar que aquele conjunto determinado de propriedades age 

como se fosse uma única, grande e vasta propriedade. porque a deci-
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sao sobre ela é tomada uniformemente. dada sua estrutura técnica e 

institucional. 

Para serem agregadas em um mesmo grupo. as proprieda 

das devem possuir: 

{a) quantidades proporcionalmente iguais de recursos disponí

veis; 

(b) mesma expectativa de receita líquida; e

{c) idênticos coeficientes técnicos. 

Diz AHN (1972) : "Para propriedades que se encontram 

sob as mesmas condições exógenas numa zona relativamente homogênea 

quanto ao clima e topografia. suas decisões formam um agregado que 

representa seu comportamento e, portanto. sua resposta produtiva. 

Entretanto, a menos que as unidades produtivas sejam também razoa

velmente homogêneas com respeito às suas condições econômicas endó

genas, especialmente quanto a disponibilidade de recursos. a agrega 

ção pode levar - e leva - a erros sérios na análise regional". 

A estratificação serve para a diferenciação princi

palmente da composição das atividades, das mudanças na proporciona

lidade dos fatores, e consequentemente. das mudanças tecnológicas ao 

longo do período. 

Os coeficientes técnicos de produção da região manti 

varam-se. por pressuposição, inalterados, além de serem também basi 

camente os mesmos para todos os estratos; as diferenças entre eles 

se reduzem apenas à exclusão ou inclusão de poucas atividades. A 
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-questão da constância dos coeficientes técnicos resume-se no fato

que, embora se possa imaginar um sem número de combinações técnicas

na região, dificilmente seria viável sua incorporação. ou pela fal

ta de dados disponíveis ou pela extensão demasiada que se daria a

matriz em vista da grande variedade das atividades que a integram.

Seria necessário um trabalho especial de campo que estava totalmen

te fora das cogitações originais. Outro fator que pesou nessa deci

são é creditado a estabilidade que se esperava para a região num p�

ríodo exíguo de 7 anos; supos-se que todas as alternativas técnicas

de que se dispunha já se encontravam à disposição no ano inicial. o

que não é difícil de se aceitar.

As justificativas para os mesmos coeficientes técni

cos nos três estratos envolvem questões de maior profundidade. A 

raiz do problema situa-se na questão dos retornos à escala que se 

constitui em ponto controvertido no caso da agricultura. A existên-

4/ 
eia de economia interna de escala. segundo alguns autores - • pare-

ce ser determinada muito mais pelo tipo de tecnologia empregada -

que, por seu turno, depende diretamente da proporcionalidade entre 

os fatores de produção e, portanto, de sua disponibilidade - que 

propriamente do tamanho físico da propriedade. 

Naturalmente, na programação linear o retorno à esca 

la é constante para cada processo (tecnologia) mas aqui trata-se de 

verificar se o tamanho das propriedades implicaria em diferentespr� 

il SCHULTZ, RAUP e outros, citados por AHN (1972). 
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cessas conforme seu crescimento em área disponível. Em outras pala

vras, se propriedades maiores deveriam possuir processos que dife

rissem daqueles empregados nas propriedades menores. Com exceção cl� 

ra de alguns casos, como utilização de maquinaria, isto não é neces 

sãrio. 

Não há dúvidas de que o fator terra. por exemplo, PP-_ 

de apresentar retornos decrescentes, constantes e crescentes.dentro 

de intervalos, conforme sua qualidade, mas não existem indícios se

guros de que grandes propriedades tenham maior proporção de terras 

boas que pequenas propriedades. E mesmo nesse caso nao se esclare

cia inteiramente'(a menos que todas as terras boas estivessem em 

mãos dos grandes proprietários) a controvérsia da economia de esca

la referida tão somente ao tamanho das propriedades. A influência 

exclusiva destas não parece destruir o realismo de iguais coeficien 

tes técnicos entre os estratos quando se parte de um agregado.e ta� 

bém de um módulo mínimo alcançado na amostra (maior que 3,0 hecta

res). 

Em síntese. a discussão tenta mostrar que há iguais 

oportunidades entre os estratos no sentido da possibilidade de aces 

so a tecnologias disponíveis, tornadas enfim desiguais na medida em 

que a disponibilidade dos e proporcionalidade entre os fatores de 

produção corresponder a tal desigualdade. 

Mesmo não se procedendo à competição regional, senao 

de forma indireta. indicar-se-á um modo como isto pode ser efetuado 

tomando-se o exemplo do princípio de decomposição utilizado por AHN 
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(1972). O princípio de decomposição pode ser definido como um pro

cesso de partição de matrizes que permite a agregação dos estratos, 

mantendo-se a estrutura da decisão técnica e institucional de cada 

um. Trata-se de se efetivar a competição regional por recursos tais 

como os serviços da mão-de-obra contratada, o crédito. etc. 

Tome-se o exemplo de uma região que foi dividida em 

três estratos de área chamados dos pequenos, médios e grandes, para 

os quais se utilizará das letras p, me g, respectivamente, além da 

letra r para se referir a região. A figura abaixo, extraída do pró

prio AHN (1972), mostra a estrutura do princípio de decomposição. 

Função-objetivo 
regional 

+ 

Matriz insumo-pro 
duto para cada ti + 

pode estrato -

Restrições 
Regionais 

+ 

Z�(t) 

1 

p '
Ai/t) :

1 

+ z;ctl

o 

_________ j __________ 

' 
1 
' 

o 1 
1 

1 
1 

1 
1 

m 
' 

A./tl: 
l. 1 

+ z1ct l

o 

o 

, _________ '------------

1 
1 

Atj(t)o o t 
1 
1 

-------------------'------------

R�/tl mRk/tl Rf/t)

RHS 

� B�(t) 

� B�(t) 

� B�(t) 

----------

� B�(t) 

Figura 5 - Arranjo das matrizes para a competição regional entre os 

sub-agregados. 

Onde: Zj(t) acompanhado da respectiva indicação representa o reto.E:.

no líquido total de cada estrato; B(t) as disponibilidades; e A1j(t)

a matriz total dos coeficientes técnicos e institucionais. 
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4. RESULTADOS E OtSCUSSÃO

4.1 - Uso da Terra

A distribuição da terra efetivamente utilizada mos

tra que no primeiro estrato de área (pequenos produtores), a terra 

tipo I (culturas anuais) foi inteiramente tomada desde o ano agrÍcE,_ 

la inicial de 1970/71, representando 45% da area total, seguida da 

terra tipo II (culturas perenes) com 24%, e da terra tipo III (pas

tagens) com 31%. Ao final do período (1976/77), a participação de 

cada tipo situa-se em torno de 32%, 39% e 29%, respectivamente. No

ta-se que, ao somar-se as terras dos tipos I e II como sendo de "cul 

turas", a sua participação relativa permanece a mesma no período.em 

torno de 70%. 

No segundo estrato de área (médios produtores). ter

ra I participa, no início do período, com 40%, seguida de terra II 

com 13%, e terra III com 47%. Ao final do período, os valores sao, 
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respectivamente. 35%, 21% e 44%. Há ligeira diminuição relativa de 

pastagens, e as terras para culturas anuais atingem o limite dispo

nível no ano de 1973/74. 

Finalmente, no terceiro estrato de area (grandes pr� 

dutores). a sequência é 26%, 8% e 66%, no início. para alcançar 30%, 

14% e 56%, no final do período, para as terras tipo I, II e III,res 

pectivamente. Neste estrato não se atinge o limite para terra tipo 

I. t grande a participação de pastagens, embora decresça essa impo_!:,

tância, em termos relativos, durante o período. 

O declínio relativo do conjunto das culturas anuais 

no primeiro e segundo estratos explica-se, evidentemente, pelos li

mites atingidos. No caso das culturas perenes, seu crescimento se 

deve tanto à disponibilidade de terras como pelo modo de sua incor

poraçao, que parece beneficiar essas culturasi além disso, os coe

ficientes de flexibilidade nesse caso foram dos mais elásticos, e 

houve também ausência de erradicação. 

A exceção de terra I, os demais tipo5 de terra nao a

tingiram seus limites respectivos. Na terra tipo II incluem-se ape

nas café e laranja, e sua ocupaçao é muito baixa: nos três estratos 

de área, coincidentemente, cerca de 45% do total disponível dessa 

categoria são utilizadas, em cada um deles. Para a terra tipo III.o 

limite é flexível porque havia a possibilidade de transferência das 

atividades aí realizadas para as terras que restaram de culturas p� 

renes, de acordo com as matrizes construídas. 
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Observando-se a Tabela 3, e as Figuras 6, 7, 8 e 9, 

sobre o aproveitamento da terra, vê-se que é crescente o seu uso em 

todos os estratos e para todas as categorias, com exceção de terra 

tipo III, As quantidades e categorias de terras disponíveis para u

tilização foram tomadas com base num critério misto de seu uso efe

tivo e capacidade de uso. 

Em síntese, tem-se os seguintes problemas relaciona

dos ao tratamento dado às terras: 

a) houve flexibilidade no uso de alguns tipos de terras (II e

III) porque na agregação foram excluídas certas atividades corno a

dos hortigranjeiros. reflorestamento, atividades de destaca e limp� 

za do terreno, etc., devido à inviabilidade imediata de se montar ma 

trizes do porte e nível de detalhes para incluí-las; 

b) o procedimento na classificação das terras limitou-as a pO.!::!_

cas categorias, e isto levou a que se tivesse restrições nas terras 

para culturas anuais; 

c) a escassez de alternativas tecnológicas agravou o proble

ma do uso da terra I ao mesmo tempo que resultou na inflexibilidade 

no uso dos demais recursos. 

Estes pontos, principalmente o Último, serao confir

mados adiante, nas demais secções do capítulo. 
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4.2 - Composição das Atividades 

4.2.1 - Culturas anuais e perenes 

No primeiro estrato é onde estão mais flagrantes as 

mudanças na composição das atividades porque o limite de terra para 

culturas anuais é atingido desde o período inicial. Tomando-se os 

anos extremos, tem-se que as culturas que aumentaram sua área plan

tada foram. em ordem decrescente do Índice de aumento (1970/71 = 100), 

e segundo os resultados do modelo: cana (390), café (245), laranja 

(218) e fsijão da seca (168). As que diminuíram foram: arroz (26),

milho (38), batata da seca (45), feijão das águas (53), mandioca 

(85), e algodão (91). Batata das águas permaneceu com área constan

te. 

Para o segundo estrato as seguintes culturas aumenta 

ram: café (295), cana (223), laranja (211), feijão das águas (187), 

algodão (130), e tomate (118). E diminuíram: batata da seca {41),mi 

lho (68), arroz (73), feijão da seca (92), batata das aguas (94), e 

5/ 
soja (96) Mandioca permaneceu com area constante. 

Quanto ao terceiro estrato aumentaram: soja (396),fei 

jão das águas (231}, algodão (230), café (228), laranja (169), cana 

(146), feijão da seca (130), e tomate (108). Diminuíram: batata da 

seca (41), milho (68), e arroz (73). Mandioca e batata das aguasper_ 

maneceram com áreas constantes. 

5/ Para soja, neste estrato, 1973/74 = 100. 
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As cultu�as que francamente diminuiram em todos as es 

tratos, a partir das qua mais o fizeram, foram batata da seca, mi

lho e arroz. nesta ordem no segundo e terceiro estratos. e em ordem 

invertida no primeiro estrato. 

As culturas francamente ascendentes foram cana. ca

fé, laranja e algodão, excluindo-se esta última no primeiro estrato. 

De um modo geral maior número de culturas cresceram em área planta

da no período, em proporção direta com o tamanho das propriedades e� 

pressa nos estratos de área. 

4.2.2 - Pecuária e pastagens 

No caso de pecuária e pastagens houve um crescimento 

moderado no período, com exceção da produção de leite B, quando se 

comparam os anos extremos. Esse crescimento gradual contrasta com o 

crescimento vertiginoso de culturas perenes. 

Pecuária bovina de corte (ver Figura 10) aumentou no 

primeiro estrato de 12%, de 9% no segundo estrato, e de 16% no ter

ceiro estrato. Pecuária de leite B (ver Figura 11) apresentou cres

cimento de 342%, 273% e 44% no período. para o;primeiro, segundo e 

terceiro estratos de area, respectivamente. Pecuária de leite C(ver 

Figura 12), do mesmo modo, cresceu de 13%, 107% e 1%. 
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Suinocultura tipo banha permaneceu estável no prime.!_ 

ro e terceiro estratos de área, enquanto que no segundo estrato (mé 

dias produtores) o crescimento no período foi de 1,77 vezes o valor 

inicial de 1970/71; suinocultura tipo carne apresenta-se apenas ne� 

te último estrato onde obteve crescimento de 2,66 vezes no período. 

Parece que suinocultura foi atividade com tendência à especialização 

no modelo utilizado. 

Tomando-se 1970/71 = 100, a área com pastagem arti

ficial alcançou, em 1976/77, os índices 125 e 32, para o segundo a 

terceiro estratos. respectivamente; no primeiro estrato a área em 

pasto artificial permaneceu constante. E pastagem natural, apresen

tou índices de 147, 124 e 133, para o primeiro, segundo e terceiro 

estratos de area, respectivamente. 

As atividades pecuárias têm grande importância na r! 

gião, especialmente a de leite. Porém era preciso cuidado no usados 

seus coeficientes para os quais não se tinha a mesma confiança dis

pensada aos de culturas anuais, por exemplo, de modo que sua inclu

são fez-se com cautela para se evitar especializações ou cargas ex

cessivas. Ao final parece que o comportamento das atividades pecuá

rias foi acima da expectativa porque bastante coerente, com exceção 

de suinocultura. Os resultados obedecem de perto ao conhecimento que 

se possui do problema: o crescimento de pecuária bovina de corte 

fez-se realmente no estrato grande, enquanto leite B tende para pe

quenos e médios, e leite C também. com boa distribuição entre eles; 

talvez a atividade de leite B tenha contado com crescimentos acima 
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do real. No entanto houve um crescimento moderado de pecuária que e 

compatível com a tendência na região até esta data. 

4.3 - Produtividade dos Fatores de Produção 

A análise a ser feita comportaria dois procedimentos. 

Um seria analisar estritamente os resultados do modelo em termos dos 

recursos que foram realmente utilizados, e outro consistiria em in

cluir a folga dos recursos disponíveis. A impressão que se tem é que 

se deve lançar mão de ambos. embora negligenciando às vezes peque

nos detalhes. Para dar um exemplo diga-se que mão-de-obra familiar 

e residente não foram totalmente esgotadas num estrato qualquer, e 

mais: houve evasão de mão-de-obra familiar devido ao custo de opor

tunidade a ela dispensado; mas a mão-de-obra residente não usada e 

sem custo de oportunidade, por suposição implícita. deve permanecer 

na propriedade. O problema com mão-de-obra deve-se à sua incorpora

çao a princípio programada para a competição regional. em que um e� 

trato de área poderia alugar ou vender os serviços de sua mão-de-o

bra familiar e residente para outro, e também às imprecisas inforrn� 

ções sobre o número de dias trabalhados, que variam tanto que a suÉ_ 

divisão dos períodos para atender a propósitos detalhados deveria 

ser muito mais partilhada, e nesse caso os dados seriam difíceis de 

se obter. Situação semelhante ocorre também com terra, serviços de 

animais de trabalho, de máquinas. etc. 
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4 .3. 1 - Retorno 

O RETORNO (ver definição na secçao 3.2.5,3), em cru

zeiros de 1970 (ver Tabela 4 e Figura 13), e sempre crescente nos 

três estratos de área, e seu crescimento dinâmico é diretamente pr� 

porcional ao tamanho das propriedades. Até o ano de 1974/75, inclu

sive, os Índices de crescimento comportaram-se normalmente.Nos dois 

Últimos anos do período (1975/76 e 1976/77) se acelera bruscamente 

o crescimento anterior. Os estratos correspondentes às pequenas. m�

dias e grandes propriedades, aumentaram o RETORNO em, respectivame.!2_ 

te, 219%, 271% e 410% no período. A região inteira teve aumento de 

aproximadamente 329% comparando-se 1970/71 com 1976/77. 

Tabela 4 - RETORNO, em mil cruzeiros de 1970, por estrato de area e 

por ano. 

Anos Agrícolas Estratos de Area 

Pequeno Médio Grande 

1970/71 32.876,20 175.470,00 168.834,00 
(100) ª 

b 
(100) (100)

1971/72 33.341,35 198.295,30 198.909,00 
(101) (113) (118) 

1972/73 44.009,07 262.497,65 279,495,76 
(133) (150) (165) 

1973/74 50.742,80 320.122,74 321.904,00 
(154) (182) (190) 

1974/75 52.289,28 360.080,16 436.944,96 
(159) (205) (259) 

1975/76 77.299,66 528.952,00 673.618,30 
(235) (302) (399) 

1976/77 104.842.89 651.191,40 860.403,60 
(319) (371) (510) 

FONTE: Resultados do Modelo. 
(a) Os números entre parênteses são índices.
(b) Deflacionados pelo índice 2 da Fundação Getúlio Vergas.
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A produtividade da terra (ver Tabela 5 e Figura 14) 

é dada pela relação entre a receita líquida observada (em Cr$ de 

1970, com valores deflacionados pelo índice 2 da Revista Conjuntura 

Econômica, F.G.V.), e a quantidade total de terra utilizada {em hec 

tares): RETORNO/TERRA. Em todos os estratos de área� produtividade 

da terra é crescente durante todo o período considerado (exceção P!!, 

. ra o ano 1971/72 no primeiro estrato), e segue uma lógica esperada: 

a produtividade decresce em termos absolutos a partir do estrato P,! 
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queno em direção ao estrato grande. Mas em termos dinâmicos, o que 

se verifica é exatamente o oposto, ou seja, a tendência no período 

é a de diminuir a diferença entre as produtividades nos estratos, o 

que significa que o terceiro estrato tem a maior taxa de crescimen

to da produtividade da terra. Caso se considere a área total dispo

nível (constante no período), o padrão não se modifica indicando no 

vamente que o valor do RETORNO teve acréscimos mais rápidos nos gr.!:!_ 

pos de propriedades maiores. E evidente que a produtividade, quando 

se leva em conta a área total, decresce, porque há terras ociosas 

nos três estratos. 

Outro fator que auxilia na explicação da tendência as 

sinalada é a disponibilidade dos diferentes tipos de terra. Assim.o 

estrato das grandes propriedades teve possibilidade de crescer rela 

tivamente mais usando a terra I que é a de melhor qualidade, e por

tanto de maior rentabilidade, enquanto os demais estratos contaram 

apenas com o crescimento livre em  terra II e III, no que se iguala

ram as oportunidades do estrato grande. O estrato das pequenas pro

priedades não pode aumentar a utilização de terra I, e o estrato me 

dio o fez parcialmente durante os 3 primeiros anos. 

Considerando a região como um todo a produtividade da 

terra cresceu 251%, de Cr$ 283,16/ha, em 1970/71, para Cr$ 994,93/ha 

em 1976/77 (Cr$ de 1970). Estes resultados estão fortemente influen 

ciados pelos preços de café e soja que atingiram altos níveis nos 

últimos anos. 
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4.3.3 - Produtividade do trabalho 

A contratação de mão-de-obra temporária se faz dura� 

te todo o período no estrato superior. enquanto no estrato médio ela 

toma impulso depois dos aoos iniciais. No estrato pequeno não há co� 

tratação em nenhum momento durante todo o período. ao contrário, há 

sempre sobra de mão-de-obra residente e venda dos serviços de mão

-de-obra familiar; no estrato médio. as vendas dos serviços do tra

balho familiar são bem mais escassas, e a partir dos anos iniciais 

registra-se o aproveitamento completo da mão-de-obra residente; no 

estrato superior, tanto uma como outra são sempre aproveitadas. A 

participação da mão-de-obra familiar é maior quanto menor é o tama

nho das propriedades, e o confronto entre os dois estratos extremos 

nesse sentido mostra uma diferença marcante. 

A produtividade do trabalho é dada por RETORNO/TRAB� 

LHO, em que o dividendo é expresso em cruzeiros de 1970 e o divisor 

em número total de dias-homens empregados. Neste caso serão despre

zados o potencial de trabalho representado pela categoria mão-de

-obra residente, eventualmente não utilizada, nem se descontará o 

numero de dias-homens da categoria mão-de-obra familiar que façam 

uso do custo de oportunidade (este último aspecto.quando ocorre,ten 

de a aumentar a produtividade do trabalho caso se deduza igualmente 

quantidade e preço respectivos desse fator). 

Vê-se pela Tabela 5 e Figura 15 correspondentes. que 

a produtividade do trabalho é também crescente nos três estratos de 

área. Entretanto, cresce relativamente mais no estrato superior, on 
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de alcança 3,86 vezes o valor do ano inicial; segue-se o estrato in 

feriar com 2,88 vezes, e o estrato médio, com 2,27 vezes. 

Em termos absolutos, o período começa com maior pro

dutividade do trabalho no estrato médio, seguindo-lhe o estrato in

ferior, e depois o superior; a partir de 1973/74, inclusive, as po

sições dos estratos inferior e médio se invertem até o final do pe

ríodo (esta mudança, em relação ao crescimento dinâmico, opera-sejé 

em 1972/73), Vale ressaltar o crescimento muito grande da produtiv,!_ 

dade do trabalho no estrato inferior (em termos absolutos) nos Últi 

mos anos, e no estrato superior (em termos dinâmicos) durante todo 

o período; a posição ocupada pelo estrato médio é nitidamente de su

perioridade inicial, que se deteriora ao longo do período. 

Na região, a produtividade de trabalho cresce cerca 

de 3,02 vezes no período. 

�.3.4 - Produtividade do capital 

A produtividade do capital é dada pela relação RETOR 

NO/CAIXA. O CAIXA mede a disponibilidade monetária para fazer fren

te aos gastos imediatos com compra de insumos, de serviços de traba 

lho, e outros custos. Conforme se observa pela Tabela 5 e Figura 16, 

no primeiro estrato a produtividade do capital é a maior em todo o 

período quando se refere ao valor absoluto, com ênfase nos dois Úl

timos anos; a sequência privilegia o segundo, seguido do terceiro es 

trato de área. O crescimento total obedece quase a mesma ordem, mas 

invertendo-se a posição do terceiro e segundo estratos, com 108%,18% 
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e 51% de aumento nos estratos pequeno, médio e grande, respectiva

mente, em relação ao ano inicial. O padrão parece-se com a produti

vidade do trabalho, com o estrato pequeno se distanciando dos de

mais. enquanto o estrato médio e grande se aproximam. indicando a es 

tagnação relativa daquele. 

Confrontando-se os resultados em termos de evolução 

da produtividade do capital a partir do ano inicial, o padrão não se 

define. No primeiro estrato há um decréscimo no ano de 1971/72, se

guido por uma estabilização nos três anos seguintes para aumentar 

nos dois últimos anos. No estrato médio, a produtividade é oscilan

te e está abaixo do valor inicial nos dois anos seguintes, se esta

biliza nos próximos dois anos, e aumenta nos restantes. No terceiro 

estrato, o padrão é semelhante aos demais, mas a recuperação ascen

dente se dá no ano de 1974/75. Uma explicação parcial para a posi

ção do estrato intermediário é que o crescimento do CAIXA neste ca

so ultrapassa a velocidade com que cresce o mesmo nos demais estra

tos, quando comparado com o crescimento dos RETORNOS respectivos. 

Para a região, a produtividade do capital é de 2,20 

em 1970/71, e de 2,98 em 1976/77, correspondendo a um crescimento de 

cerca de 1,35 vezes, no período. 

Considerando-se todos os dados de produtividade para 

a região, verifica-se que a maior contribuição adveio da produtivi

dade da terra, que aumentou 3,51 vezes no período, seguindo-se a pr� 

dutividade do trabalho com 3,02 vezes, e por fim a produtividade do 
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capital de giro, em torno de 1.35 vezes. De todos os estratos, é ní 

tido e um pouco paradoxal que o estrato julgado a priori como ornais 

eficiente - o estrato médio - teve um comportamento até aqui que 

o coloca como o mais lento em ganhos de produtividade, à exceção da

produtividade da terra. O estrato grande, por sua vez, experimentou 

visível melhoria. e liderou todos os aumentos relativos nos índices 

de produtividade. E o estrato pequeno pode-se dizer que manteve sua 

posição durante o período, mantendo-se como intermediário no ganho 

relativo de produtividade. 
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Tabela 5 - Produtividade da terra ,. em cruzeiros de 1970 por hecta
re de terra utilizada, por estrato de ârea e por ano.Pro 
dutividade do trabalho, em cruzeiros de 1970 por dias-hÕ 
mens empregados, por estrato de área e por ano. Produti":"

vidade do capital, -::por:-estrato de ér.ea s por ano. 

ANOS 

PRODUTIVIDADE DA 
TERRA 

PRODUTIVIDADE DO 
TRABALHO 

PRODUTIVIDADE 00 
CAPITAL 

Estratos de Ãrea Estratos de Ãrea Estratos de Ãrea 
Pequeno Médio Grande Pequeno Médio Grande Pequeno Médio.Grande 

1970/71 753,07 391,00 201,08 16,59 16 ,. 94 9,93 2,98 
(lOO) ª (100) ClOO) (100) (100) (100) (100)

1971/72 735,B3 442.66 243,38 17,16 18,78 11 ,.91 2,81 
(98) Cll3) (121) (103) (111) (120) (94) 

1.972/73 aaa.21 558.85 355,29 22,95 21,94 15,15 3,38 
(118) (143) (117) (138} (129) (153) (113)

1973/74 956,J,6 65�,31 411,87 25,86 24,32 17,44 3,36 
(127) (167) (205) (162) (144) (176) (113)

1974/75 1010,01 683 ,. 13 519 ,. 96 28,28 26 ,. 09 21,75 3,36 
(134) (175) (259) (1'70) (154) (219) (113)

1975/76 1331 ., 42 933,48 744,44 37,66 34 ,. 86 31 ,. 27 4,91 
(177) (239} (370) (227) (206) (315) (165)

1976/77 1716.23 1058.57 907,19 47 .77 38.50 38.31 _6,19 
(228) (271) (451) (288) (227) (386) (208)

FONTE: Resultados do Modelo. 
(a) O� números entre parênteses são Índices.
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Figura 14 - Produtividade dá terra. 

FONTE� Resultados do Modelo. 

75/76 

2,92 1,69 
(100) (100)
2,51 1,59 
(86) (94)
2,65 1,79 
(91) (106)
2,46 1,68 
(84) (99)
2,47 1,99 
(84) (118)

3,26 2,54 
(112) (150)
3,45 2,56 

(118) (151)

76/77 
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4.4 - Proporcionalidade Entre os Fatores de Produção 

A proporcionalidade entre os fatores de produção de

ve mostrar qual a tendência observada nos três estratos de area, 

pois é basicamente o aspecto que distingue os comportamentos respe!::_ 

tivas. A análise será feita a partir dos recursos efetivamente usa

dos, não se considerando a folga existente, senão para registrar a.!_ 

gum fato relevante; neste sentido, ainda são válidas as observações 

feitas anteriormente a esse propósito. 

4.4.1 - Trabalho é terra 

A evolução da relação TRABALHO/TERRA é apresentada na 

Tabela 6 e Figura 17 correspondentes. O número de dias-homens empre 

gados por hectare de terra utilizada é maior nas propriedades pequ� 

nas (mesmo desprezando-se a mão-de-obra residente não empregada e a 

ve11çl� dos serviços da mão-de-obra farn:i,.liar). seguindo-se as propri� 

dadas méçl:L.as� e as grandes propriedades. Ourante o período nao se 

observa grandes alterações, mas percebe-se que os estratos pequeno 

e médio tendem a se eproximar, ao passó que este último se distan-
��. 

• < 

eia do estrato grande. 

A menor taxa de crescimento na relação TRABALHO/TER

RA. no período, pertence ao estrato· pequeno que praticamente se man 

têm estabilizada até o final; passa de 27,38 dias-homens (d-H) por 

hectare, em 1970/71. para 29,38 d-H/ha, em 1976/77. No estrato me

dia, a taxa de crescimento daquela relação é quase sempre crescente, 
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mas de modo lento. passando de 23,07 d-H/ha, em 1970/71, a 27,49 

d-H/ha, em 1976/77, sendo que é a maior taxa de crescimento dos três

estratos. No estrato grande a taxa de crescimento se estabiliza a 

partir do ano de 1972/73. e muda de 20,25 d-H/ha, no início dope

ríodo, para 23,68 d-H/ha, ao final. 

Tabela 6 - Relação TRABALHO/TERRA, em dias-homens empregados porhe.E_ 

tare de terra utilizada, por estrato de área e por ano. 

TRABALHO/TERRAª TRABALHO/TERRAb TRABALHO/TERRAc 

I II III 
ANOS 

Estratos de área Estratos de área Estratos de área 
Pequeno Médio Grande Pequeno Médio Grande Pequeno Médio Grande 

1970/71 48,73 33,03 20,25 45,38 23,07 20,25 27,38 23 ., 07 20,25 
. (lOO) d (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

1971/72 48,28 26,96 20,43 42,88 23,56 20,43 28,09 22,07 20,43 
(99) (82) (101) (94) (102) (101) (102) (96) (101)

1972/73 45,96 25,47 23,45 38,70 25,47 23,45 27,75 23,81 23,45 
(94) (77) (116) (85) (110) (116) (101) (103) (116)

1973/74 44,60 26,87 23,61 35,60 26,87 23,61 27,84 25,58 23,61 
(91) (81) (117) (78) (116) (117) (102) {111) (117)

1974/75 45,88 26,18 23,90 35,72 2s.1e 23,90 29,08 25,49 23,90 
(94) (79) (118) (79) (113) (118) (106) (110) (118)

1975/76 39,35 26,77 23,80 35,35 26,77 23,80 29.16 26,77 23,80 
(81) (81) (117) (78) (116) (117) (106) (116) (117)

1976/77 . 35, 91 27,49 23,68 35.92 27,49 23,68 29,38 27,49 23,68 

(74) (83) (117) (79) (119) (117) (107) (119) (117)

FONTE: Resultados do Modelo. 

Cal A relação !·inclui todo o trabalho. 
(b) A::relação II exclui de Ia categoria mão-de-obra residente

não utilizada.
(e) A relação III exclui de II os serviços da categoria mão-de-

-obra familiar vendidos fora da propriedade.
(d) Os numero� entre parênteses são índices.
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As diferenças são poucas, tanto entre os estratos e� 

mo entre os anos, durante o período, sugerindo que o comportamento 

nos estratos praticamente não se modifica em termos da taxa de subs 

tituição entre os fatores terra e trabalho. Mas existem alguns pro

blemas que podem ser visualizados na medida em que se tenta ampliar 

a análise, da maneira como se segua. 
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A produtividade do trabalho pode ser dividida emdois 

eomponentes: RETORNO/TRABALHO = (RETORNO/TERRA) • (TERRA/TRABALHO). 

O primeiro componente mede aproximadamente um tipo de tecnologia d� 

nominada biológica (poupadora de ter�a), enquanto o segundo compo

nente estima o grau de tecnologia mecânica (poupadora de trabalho). 

No presente modelo. as opções permitidas para o com

ponente RETORNO/TERRA foram bastante limitadas.principalmente pela 

ausência de alternativas tecnológicas. traduzida por (a) no máximo 

duas tecnologias para algumas das atividades produtivas. e (b) pelo 

fato de que as tecnologias diferenciadas o eram com ênfase no uso 

de maquinaria. Isto fez com que a produtividade da terra. paradoxa_!. 

mente, se devesse a outras causas. e não em função de ganhos reais 

em produtividade. Explica-se: o aumento na produtividade da terra 

se deve a que o RETORNO cresceu mais rapidamente que a ocupação de 

novas áreas, e ocorreu desse modo porque, em primeiro lugar, o índi 

ce de preços dos produtos agrícolas cresceu mais que o índice geral 

de preços usado na deflação para cruzeiros d.e 1970 e, em segundo l� 

gar. pela eficiência com que o modelo escolhe as atividades que po� 

suam receitas líquidas maiores; e resta ainda outras contribuições 

que a estrutura do modelo ofereceu, na forma de subsídios e s�era� 

timativas do fluxo monetário do capital de giro, como se verá adian 

te. 

O uso extensivo da terra. em todos os estratos da á

rea, dado pela relativa facilidade com que se teva acesso a novas 

áreas. com exceção de terra tipo I (culturas anuais). é também um fa 
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to que ajuda a compreender os resultados do modelo. Para corroborá

-lo, basta notar a relação FERTILIZANTES/TERRA. que seguramente é 

um índice cujo crescimento mostra tecnologia biológica poupadora de 

terra. Acompanhando-se pela Tabela 7 e Figura 18 correspondentes,ob 

serva-se que o crescimento nesta relação ocorre apenas nos estratos 

superiores (onde não houve limites tão restritivos para uso da ter

ra I), ao passo que no estrato inferior (com limites atingidos des

de o início para esta categoria) a quantidade de fertilizantes, em 

kg/ha� cai ao longo de todo o período. Curiosamente, o uso de adu

bos aumentava no estrato médio, quando a partir de 1974/75, este co 

meça a cair, embora lentamente. Isto se explica quando se observa 

que o limite para terra tipo I (a que mais usa adubação) fora atin

gido um ano antes, e após um período de ajustamento em que a quant,!_ 

dada por hectare permanece constante, ocorre decréscimos nos anos se 

guintes. 

A relação INSUMOS MODERNOS/TERRA (ver Tabela 7 e Fi

gura 19) também enfatiza o mesmo ponto de vista (insumos modernos é 

representado basicamente por sementes, defensivos, rações e medica

mentos). Em termos absolutos a relação entre cruzeiros de 1970 gas

tos com insumos modernos e hectares de terra utilizada é francamen

te maior no estrato inferior, no início do período, seguida do es

trato médio e do superior; ao longo do tempo, no entanto, ela se de 

·teriora para o primeiro enquanto cresce para os dois últimos.já com

o estrato médio alcançando o maior valor ao fim do período, e com a

maior porcentagem de aumento em relação a 1970/71. 
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Tabela 7 - Relação FERTILIZANTES/TERRA, em quilogramas por hectare 
de terra utilizada, por estrato de área e por ano. Rela-
ção INSUMOS MODERNOS/TERRA. em cruzeiros de 1970 porhec 
tare de terra utilizada, por estrato de área e por ano. -

FERTLIZANTES/TERRA INSUMOS MODERNOS/TERRA 

ANOS Estratos de áreà Estratos de área 
Pequeno Médio Grande Pequeno Médio Grande 

1970/71 126 ,. 17 73,03 46.78 182,69 105.60 87.09 
. (100)ª (100) (100) (100) (100) (100)

1971/72 120 ,. 92 73 ,. 62 52.10 175 ,. 25 102.ss 86.41
(96) (101) (111) (96) (97) (99}

1972/73 113,53 77.86 57,33 172 ., 80 105,95 100.05 
(90) (107) (122) (95) (100) (115)

1973/74 112 ,. 58 82,33 61.04 186,45 134,70 118.67 
(89) (113) (130) (102) (128) (136)

1974/7_5 112,52 82,66 63,04 230,70 166,40 135,37 
(89) (113) (135) (126) (158) (155)

1975/76 112.47 80,97. 61,72 205,71 150 ,. 57 122,46 
(69) Clll) (132) (107) (143) (141)

1976/77 112,25 77 .ao 62 ,.90 163,75 166,88 123 ., 79 
(89) (106) (134) (90) (158) (142)

FONTE: Resultados do Modelo. 
(a) Os números entre parênteses são índices.

kg/ha 

1éo 
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-.-.-.-.·- Grande 

----
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·-·--- .. -·-· -·-·- ·-·-· -·-·- . 

. 1970/71 71/72 72/73 73/74 74/75 75/76 
_Figura 18, - Relação FERTILIZANTE/TERRA. 

Fonte: Resultados do Modelo, 

76/77 
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75/76 76/77 

O ítem insumos modernos é usado nos três tipos deter 

ra, o que permite inferências comparáveis entre os estratos. Tem-se 

a registrar que o estrato médio possui atividades, como suinocultu

ra tipo carne, que não estava disponível para os demais estratos, 

sendo atividade que cresceu no período, e que se utiliza de insumos 

modernos na forma de rações; outras atividades. corno tomate e soja, 

contemplam apenas os dois estratos superiores de área. 

O outro componente dado por TERRA/TRABALHO e o inver 

so do que se tem na Tabela 4, e foi o ponto de partida para a dis-
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cussao. Pode-se especular. com base nas poucas e frágeis indicações, 

que o estrato inferior. ao contrário de todas as expectativas, cre2,_ 

ce "poupando" mais trabalho que terra. quando comparado com os de

mais, que fazem o inverso em relação àquele, e de modo mais intensi 

vo o estrato intermediário. Ao se considerar estes resultados como 

parcialmente váli�os, verifica-se que os estratos extremos tendem a 

adotar um caminho de crescimento que inverte as possibilidades de 

incorporação dos seus recursos relativamente mais abundantes: terra, 

nos estratos superiores. e trabalho no estrato inferior. A comprov� 

çao ou negação dessa hipótese se efetivaria, caso se conseguisse a� 

pliar as opções tecnológicas no presente modelo, acompanhadas de uma 

divisão de terras pormenorizada, e procedendo à competição regional 

com novo tratamento para as diversas categorias de mão-de-obra. Vol 

tar-se-á ao tema se se comprovar que outros indicadores apontam no 

sentido sugerido. 

A análise da proporcionalidade entre os fatores de 

produção coloca outro problema. Trata-se do horizonte de planejame!!_ 

to em consideração: quanto mais extenso for o período maior será a 

visibilidade quanto à formação de tendências no processo do desenvol 

vimento regional; portanto, é de se esperar que num período de sete 

anos não haja mudanças quantitativas ou qualitativas drásticas. 
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4.4.2 - Trabalho e Trator 

A relação TRABALHO/TRATOR mantem-se em todo o perío

do numa escala cujo valor cresce do estrato inferior ao superior. a 

indicar que naquele precisa-se de menor quantidade de trabalho para 

éada unidade de máquina empregada. A taxa de substituição de traba

lho por máquina ao longo do período é maior no estrato superior, ao 

passo que é quase estacionária no estrato médio. e menor no estrato 

inferior. onda é mais correto afirmer que a substituição se faz de 

máquina por trabalho. Os dados podem ser vistos em detalhes na Taba 

la 8 e Figura 20. 

Tabela 8 - Relação TRABALHO/TRATOR, em dias-homens empregados por 

dias-máquina utilizados, por estrato de área e por ano. 

Estratos de area 
ANOS 

Pequeno Médio Grande 

1970/71 17,63 22,74 27,62 
(100) 8 (100} {100) 

1971/72 17,61 18,50 24,33 
(100) (81) (88} 

1972/73 16,85 20,34 26,86 
(96) (89) (97) 

1973/74 17,66 20,65 25,69 
(100) (91) (93) 

1974/75 18,39 20,32 26,03 
(104) (89) (94) 

1975/76 20,03 20,98 26,78 
Cll4) (92) (97) 

1976/77 19,45 22,60 26,53 

(110) (99) (96) 

FONTE: Resultados do Modelo. 
(a) Os números entre parênteses sao índices.
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-Figura 20 - Relação TRABALHO/TRATOR •
. FONTE: Resultados do. Modelo. 

De maneira aparente $ isto entra em conflito com adi� 

cussão anterior que dizia ser o estrato dos pequenos produtoras re

lativamente mais "poupador" de trabalho. Explica-se esta aparente 

contradição pelo fato de que, a· despeito de no total ser verdadeira 

a afirmação, na relação específica TRABALHO/TRATOR o mesmo nao ocor 

re porque. ao mesmo tempo em que o estrato em questão "poupa" traba 

lho. ele igualmente o faz - e de modo mais acelerado - com os ser 

viços de máquinas. E isto devido ao fato do crescimento das suas a

tividdades se verificaram principalmente em pecuária, e culturas pe 

renas, atividades menos exigentes em serviços de máquinas que as cu.!_ 

turas anuais (cuja área esgota-se para o estrato inferior· logo no 

primeiro ano l • 
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Uma indicação clara pode ser dada pela atividade de 

INVESTIMENTO em maquinaria, que ocorre no estrato inferior nos anos 

de 1973/74, 1975/76 e 1976/77, ainda não atingindo os limites permi 

tidos pelo coeficiente de adoção respectivo; em parte pode-se expl_!. 

car tal fato por uma possível superestimativa da capacidade instal� 

da em relação às exigências desse fator nos anos iniciais {o mesmo 

que se deu com a mão-de-obra residente), e também pelo fato que nos 

últimos anos se acelera o crescimento das atividades de pastagens e 

de culturas perenes (estas em todos os períodos). No estrato médio, 

o investimento deixa de ser feito apenas no ano de 1971/72, mas o

limite de adoção é atingido em somente três anos consecutivos -

1972/73, 1973/74 e 1974/75 - refletindo principalmente o crescime.!J. 

to de culturas anuais nos três primeiros anos, e de culturas pere

nes (todo o período} e pastagens a partir de 1973/74. Quanto ao es

trato superior, o investimento em maquinaria e realizado sistemati

camente no período, e nos limites de adoção (a taxa de adoção é me

nor que nos demais estratos, todavia), sendo que a variável "dual", 

que fornece a receita marginal dos serviços de maquinaria e quase 

sempre crescente no período, com exceção do ano de 1974/75. 

4.4.3 - Animal de trabalho e outros fatores 

A relação ANIMAL/TERRA cresce no estrato superior. e 

decresce nos estratos médio e inferior, durante o período (ver Tabe 

la 9 e Figura 21). O ano de 1975/76 é atípico no uso de animal de 

trabalho. 
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O comportamento dinâmico nos três estratos está rela 

cionado: a) à exigêngia maior de animal de trabalho para o conjunto 

das culturas anuais. e das culturas perenes, sendo que as atividades 

de pecuária e pastagens praticamente não requerem esse fator; b} ao 

crescimento da terra total que. recorda-se, é bem maior percentual

mente. nos estratos inferiores quando comparado com o estrato supe

rior; e) às mudanças nas tecnologias moderna Cmotomecanizada} e tra 

dicional (animal, e motomeéanizada e animal). Em termos comparati

vos, a cada ano, a mencionada relação é maior quanto menor o tama

nho agregado das propriedades. com exceção do último ano, em que os 

estratos médio e grande trocam as posições. 

As relações TRABALHO/ANIMAL e TRATOR/ANIMAL podem ser 

vistas também na Tabela 9 e nas Figuras 23 e 22, respectivamente. A 

estabilidade das relações indicaria a situação na qual os fatores 

são complementares, e mudanças nas mesmas em que direção ocorre a 

substituição. Na primeira relação, tomando-se como base os anos ini 

cial e final, o estrato grande substitui animal por trabalho,enqua.!'! 

to os dois outros estratos fazem o oposto, e com maior intensidade o 

estrato médio; na segunda relação, o comportamento é semelhante, e 

ainda mais nítido que o estrato grande substitui animal por trator, 

ao passo que os estratos restantes procedem ao contrário. Esses re

sultados sugerem que o estrato das grandes propriedades se moderni

za> mas os estratos das pequenas e médias propriedades tendem a con 

seguir relações mais deterioradas neste sentido, principalmente o 

das médias propriedades. 
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Tabela 9 - Ralação ANIMAL/TERRA. em dias-animal empregados por hec-
tare:' de terra utilizada ,. por estrato de área e por ano. 
Relação TRABALHO/ANIMAL. em dias-homens por dias-animal 
empregados, por estrato de área e por ano. Relação TRA-
TOR/ANIMAL, em dias-máquina por dias-animal empregados, 
por estrato de área e por ano. 

ANIMAL/TERRA TRABALHO/ANIMAL TRATOR/ANIMAL 
ANOS 

Estratos de área Estratos de área Estratos de área 
Pequeno.Médio.Grande Pequeno Médio Grande Pequeno Médio Grande 

1970/71 1.35 o.53 0,37 20,2B 43.17 54,31 1.15
ClOO) ª (100) (100) (100) (100) (100) (100)

1971/72 1,31 0,48 0 .,38 21,37 45,51 53,59 1 ., 21 
(97) (91) (103) (105) (105) (99) (105)

1972/73 1,22 0,53 0,47 22,76 44,59 50,, 18 1.35 
(90) (100) (127) {112) (103) (92) (117}

1973/74 0,99 o;ss o.-52 28,13 45,86 45.11 1 ,. 59 
(73) Cló6) Cl40) (139) (106) (83) (136)

1974/75 1,05 0., 47 0,50 27,66 54,04 47,34 1,50 
(78) (89) (135) (136) (125) (87) (130)

1975/76 1,51 o.so 0 ,. 64 19 _. 29 29,69 37,36 0 _.97 
Cll2) Cl70) (173) (95) (69) (69) (84)

1976/77 1,16 o.43 o.56 25,33 64,53 42 ,. 14 1,30
(86) (81) (151) (125) (149) (78) (113)

FONTE: Resultados do Modelo. 
(a) Os números entrà parênteses são índices.
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Em conclusão, tem-se que as relações de proporciona

lidade entre os fatores de produção sao indicadores do comportamen

to dos estratos de área, e muitas hipóteses podem ser testadas por 

seu intermédio. Porém, no presente modelo •. a escassez de alternati

vas tecnológicas, o curto horizonte de planejamento, e informações 

pouco seguras das disponibilidades, resultou que as hipóteses levan 

tadas não recebessem confirmação suficientes. 

4.5 - Uso do Capital Financeiro 

Os fluxos financeiros presentes na matriz nao foram 

rigorosos. A disponibilidade de capital monetário, na forma de capi 

tal de giro (CAIXA), crédito de custeio e de investimento estão pro 

vavelmente superestimados. Houve apenas um ano, o de 1970/71, e pa

ra o estrato médio somente, em que não foi acionado o vetor do cus

to de oportunidade do capital, representado pela remuneraçao paga 

por agências financeiras de captação de poupança no ano corrente. O 

custo de oportunidade do capital depende da disponibilidade prévia 

do caixa, da liquidez resultante da metade dos rendimentos causados 

pela venda dos serviços de mão-de-obra familiar e de leite.e do crê 

dito de custeio, na medida em que o custo de oportunidade do capi

tal disputa os recursos financeiros com as atividades produtivas. A 

relação entre a quantidade de dinheiro aplicado no mercado de capi

tais (no caso, cadernetas de poupança) e a quantidade tomada de crê 

dito de custeio no último ano é de 1,46, 1,78 e 1,37, para os estra 



114. 

tos pequeno, médio e grande, respectivamente. 

Enfim. no Último ano todos os estratos eplicam mais 

recursos no mercado de capital do que recebem em dinheiro na forma 

de crédito de custeio para aplicação nas atividades propriamente pr� 

dutivas. O desvio mostrado é desconcertante. e deve ser creditado 

muito mais a discrepâncias do modelo que à realidàde de um fato que 

provavelmente não alcança tal expressao; esses recursos desviados pe 

lo custo de oportunidade do capital. lembra-se. não se referem aos 

ganhos com as atividades produtivas. A interpretação aponta no sen

tido que a disponibilidade de caixa - sem o crédito - já seria su 

ficiente para fazer frente as atividades produtivas. o que leva àsu 

perest1mativa, senão da própria disponibilidade de caixa pelo menos 

do seu mecanismo. 

O mecanismo do CAIXA, ou do capital de giro, que for 

nece o estoque inicial dos ativos financeiros disponíveis para os 

desembolsos realizados nas atividades produtivas, pode ser visto me 

lhor na relação CAIXA/TERRA, da Tabela 10 e na Figura 24. 
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Tabela 10 - Relação CAIXA/TERRA. em cruzeiros de 1970 por hectarede 

terra utilizada. por estrato de área e por ano. 

ANOS Estratos de !..rea 

Pequeno Médio Grande 

1970/71 252,36 133,70 119,10 
(100) 8 (100) (100) 

1971/72 262,54 176,19 152,99 
(104) (132) (128) 

1972/73 262,54 210,76 198,78 
(104) · (158) (167) 

1973/74 284,65 265,63 245,18 
(113) (199) (206) 

1974/75 284 ., 20 276,95 260,65 
(113) (207) (219) 

1975/76 271,33 286,72 293,16 
(107) (214) (246) 

1876/77 277,21 306,.72 354,36 
(110) (228} (297) 

FONTE; Resultados do Modelo. 
(a) Os números entre parênteses são índices.
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1970/7i 71/72 7-2/73 73/74 74/75 75/76 76/77 
Figura·24 - Relação CAIXA/TERRA. 

'FONTE: Resultados do Modelo. 
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Até o ano de 1974/75, inclusive, em termos absolutos 

a cada ano, o dinheiro disponível em cruzeiros de 1970 por hectare 

utilizado é maior na ordem inversa do tamanho das propriedades1 nos 

dois últimos anos, a situação inverte-se totalmente. Num período cu.E_ 

to de tempo a existência de modificação tão drástica quanto esta ta!!! 

bém é um indicador da superestimativa dos fluxos monetários. Ocre_! 

cimento relativo é quase que invariavelmente crescente em todos os 

estratos no período. Chama a atenção a magnitude de tal crescimento 

porque a relação cresce 1,10 vezes para o estrato inferior, 2,29 ve 

zes para o estrato médio, e 2,97 vezes para o estrato superior. A 

margem de vantagem relativa do último estrato para o primeiro é gra� 

de para um período de 7 anos. A liquidez excessiva de um e a relati 

va descapitalização de outro encontram-se desproporcionalmente aju� 

tadas. 

4.6 - Retorno por propriedade 

A distribuição da renda média gerada por propriedade 

(ver Tabela 11 e Figura 25), dada por RETORNO/PROPRIEDADE, atesta o 

fato conhecido da esmagadora vantagem em favor das propriedades maio 

res. Considerando-se corretos os resultados do modelo, e mantida a 

mesma concentração da terra conforme os dados do INCRA, de 1972, a 

geração de renda em cruzeiros de 1970 é sempre crescente no período, 

e para todos os estratos. No estrato inferior ela passa de Cr$ ••• 

3.660,00 por propriedade em 1970 /71 para Cr$ 11.671,00 por proprie-
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dade em 1976/77, com crescimento acumulado de 219%; no estrato me

dia os dados mostram a passagem de Cr$ 8.937,00 para Cr$ 33.168,00 

por propriedade no mesmo período� cujo crescimento alcança 271%; fi 

nalmente, no estrato superior o percentual é da ordem de 410% pas

sando de Cr$ 42.603,00 para Cr$ 217.109,00 no mesmo período. 

Tabela 11 - Distribuição média da renda, em cruzeiros de 1970 por 

propriedade, por estrato de área e por ano. 

Estratos de Área 
ANOS 

Pequeno Médio Grande 

1970/71 3.660 8.937 42.603 
(100)8 (100) (100) 

1971/72 3.712 10.100 50.192 
(101} (113) (118) 

1972/73 4.899 13 .370 70.526 
(134) (150) (165) 

1973/74 5.652 16.305 81.227 
(154) (182) (191) 

1974/75 5.821 18.341 110. 256
(159) (205) (259)

1975/76 8.605 26.942 169.977 
(235) (301) (399) 

1976/77 11.671 33.168 217.109 
(319) (371) (510) 

FONTE: Resultados do Modelo e INCRA, 1972. 

(a) Os números entre parênteses são índices.

Observa-se que o crescimento da renda líquida porpr� 

priedade gerada no período não difere extraordinariamente nos estra 

tos inferiores, mas é muito grande quando se compara com o cresci

mento do estrato superior. Independente da magnitude dos números, 

não há razões para não se acreditar num crescimento dinâmico aprox! 
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maciamente equivalente, e nesse caso os extremos diferem entre si por 

quase duas vezesi mas em termos absolutos por cerca.de vinte vezes 

no Último ano. 
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Figura 25 - RETORNO/PROPRIEDADE. 
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4.7 - Confronto com os Dados Disponíveis 

O confronto entre os resultados do modelo e os dados 

utilizados para a comparação (extraídos dos questionários do IEA)m!! 

race comentário sobre os erros que um e outro possa conter,os quais 

são de três tipos: 

(a) erros de especificação: sao os erros devidos à própria na

tureza simplificada do modelo em relação à realidade. visto que ne

cessariamente se procede a determinado nível de abstração. o que le 

va a omissão de variáveis; 

(b} erros de variáveis aleatórias: sao os erros causados por si 

tuações imprevisíveis que ocorrem ao acaso. e que não foram conside 

rados pelo modelo. como por exemplo o efeito de condições climáti

cas. e outras; 

(c) erros de observação: sao os vários erros ocasionados duran

te os levantamentos de dados (de precisão, de qualidade, etc.), cu

ja magnitude é desconhecida. 

Recorda-se também que a significância dos dados do 

IEA diminui quando se está ao nível dos estratos de área. Somente a 

partir dos anos recentes é que se estabeleceram limites com variân

cia estatística definida a nível das DIRAs, conforme se afirmou em 

outra secção. 

A comparaçao dos resultados do modelo com os dados 

reais so foi possível, nos estratos, para as seguintes atividades: 

algodão, arroz, café, cana, citrus, feijão das águas e da seca, mi-
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lho e soja. As atividades que não sofreram confronto direto sao as 

de tomate, batata das águas e da seca, mandioca (estas podendo no 

entanto o serem a nível de DIRA), todas as de pecuária (suinocultu

ra tipo carne e tipo banha, bovinocultura de corte, de leite Ce de 

leite B), e pastagens (natural e artificial). Toda a análise será 

baseada partindo-se do pressuposto que os dados estimados pelo IEA 

possuem realismo absoluto. 

Para os casos de confronto utilizar-se-á de um teste 

n�o exatamente estatístico sugerido por DAY (1963). Trata-se de um 

teste com muitas imperfeições. e "rigoroso" para o acompanhamento do 

modelo, mas devido à sua facilidade, e aos poucos graus de liberda

de para se proceder a estatísticas formais, servirá como um substi

tuto destas. 

O teste compara as variações em torno da média dos 

dados reais com os hiatos entre estes e os resultados do modelo nos 

pontos relevantes. Tem-se: 

h 
]

2 
- -

1
- E xi Ct) 

n t=l 
(1) 

onde: h = número de anos (1970/71, •••• 1976/77); 

x1 = hectares plantados da atividade i (algodão, café, etc.)no

tempo!· 

A expressão ( 1) é a soma dos quadrados dos desvios em 

relação à média no período h. A esta expressão dá-se o nome de "Va

riação Total". Em seguida tem-se: 



2 

� ·[x*(t) - x1Ct)]
t=l i 

onde: * = solução Ótima do modelo. 
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(2) 

A expressão (2) fornece a soma dos quadrados dos deE_ 

vias da solução do modelo em relação aos dados realmente observados. 

A esta expressão dá-se o nome de "Resíduo não Explicável", que e 

uma medida do quanto o modelo se distancia do ponto verdadeiro. 

Subtraindo-se (2) de (1) chega-se a "Variação Expli-

cada". Fazendo-se: 

Variação Explicada x 100 
Variação Total 

(3) 

tem-se, em (3). a "Porcentagem de Variação Explicada", que pode ser, 

inclusive, negativa, entende-se dàí que as estimativas do modelo ex 

plicam menos que nada sobre os dados reais; isto obviamente nao e 

verdadeiro porque. no mínimo. as estimativas não explicariam nada. 

Existem outros métodos de avaliação a que AHN (1972) 

faz apenas referência. O próprio DAY (1963) assinala que desenvolvi 

mentas nesse sentido precisam ser feitos, e cita algumas dificulda

des na aplicação de testes mais satisfatórios para validar os resul 

tados do modelo. 

Para uma avaliação parcial utilizando o método des

crito acima escolheu-se algumas atividades. As atividades escolhi

das são: algodão, batata da seca (a anível de DIRA apenas), café, 

feijão das águas e milho. Destas. duas ocupam parcelas significati-
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vas em todos os estratos em se tratando de área plantada de cultu

ras anuais, quais sejam, o algodão e o milho; ambas possuem duas tec 

nologias. O café foi escolhido por causa também de sua importância 

na região, e por ser o representante das culturas perenes, possuin

do uma única tecnologia. O feijão das águas, com duas tecnologias, 

pelo fato de ser uma cuttura alimentar. E finalmente batata da seca 

pelo fato de ser cultura bastante especializada, e com dados dispo

níveis apenas a nível de □IRA, a exemplo de tomate, batata daságuas 

e mandioca. 

Pela Tabela 12 e Figura 26 pode-se acompanhar o com

portamento do algodão. Repare-se na linha que fornece as variações 

dos dados observados (IEA) para os três estratos (a Tabela e as Fi

guras correspondentes estão dispostas na forma de índices das áreas 

plantadas tendo o valor observado de 1970/71 = 100). Considerando

-se tão somente as variações para cima e para baixo de um ano para 

outro, nota-se que das seis variações permitidas em nenhum caso hou 

ve concordância simultânea na tendência por elas mantidas. Quer di

zer, em momento algum houve qualquer semelhança no comportamento dos 

três estratos tomados conjuntamente. Já isso ocorre com os resulta

dos do modelo em três casos que compreendem a passagem no intervalo 

aberto de 1971/72 a 1974/75. 

No estrato pequeno, a aplicação do teste revelou que 

os desvios dos resultados do modelo em relação ao observado aprese!!_ 

tam um resíduo maior que a variação total em torno da média. Pelo 

gráfico nota-se que só na passagem l�?4/75 para 1975/76 as tendên-
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cias de crescimento diferem entre si, mas também houve subestimati

va do modelo até o ano 1972/73, quando acontece um decréscimo abrup 

to (não capturado pelo coeficiente de flexibilidade, dado em termos 

médios} a partir do qual o modelo segue com superestimativa; nota

-se que a passagem em que se conflitam as tendências contribui para 

a melhor aproximação de ambas. 

No estrato médio, a tendência de crescimento é a mas 

ma até 1974/75 com superestimativa pelo modelo, quando então acumu

lam-se juntos dois problemas: queda abrupta entre os pontos observ� 

dos acompanhada de tendências desiguais. O intervalo do penúltirno pa 

ra o último ano apresenta também tendências diferentes mas de modo 

suave. O teste igualmente não concede nenhuma explicação nesse caso. 

No estrato grande, o teste fornece aproximadamente 

25% de explicação. e nesse caso as tendências são conflitantes por 

três anos seguidos, mas, conforme mostra o gráfico, os resultados do 

modelo não fogem em demasia da linha dos dados reais. Interessante é 

que a passagem problemática para os  demais estratos. de 1974/75 pa

ra 1975/76, está quase perfeita nesse caso. 

Para a DIRA, esta segue mais de perto o estrato sup� 

rior que tem a maior área plantada. O teste indica que não há expl.!, 

caçao. 

Na Tabela 12 e Figuras 27, 28, 29 e 30 as demais ati 

vidades produtivas escolhidas podem ser observadas. 
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Tenta-se a seguir uma visão mais abrangente sobre a_!. 

guns pontos das discussões anteriores ao mesmo tempo que se enfati

za aqueles de maior importância. De início, tem-se a comentar o prE_ 

blema das prováveis superestimativas das restrições. as quais permi 

tiram uma flexibilidade maior do que se acredita possível na práti

ca. Há dois tipos de superestirnativas. O primeiro tipo relaciona-se 

à superestimativa propriamente dita, em termos de capacidade dispo

nível: o caso mais flagrante é a do  estrato pequeno com mão-de-obra 

familiar e residente e serviços de máquinas. principalmente; este 

último devido talvez a forma de cálculo do equivalente-trator. e os 

serviços de mão-de-obra pela ausência da competição regional e a re 

tirada de atividades exigentes nesse fator, como fruticultura temp� 

rada. que se concentra no estrato em questão. O segundo tipo de su

perestimativa é creditado à pressuposição de oferta completamente e

lástica de muitos dos fatores variáveis, como fertilizantes. insu

mos modernos, serviços de mão-de-obra contratada, e outros;esta pre!. 

suposição. juntamente com a excessiva liquidez do sistema. dada pe

lo fluxo monetário-financeiro. redundou nas superestimativas do se

gundo tipo. D tratamento com limites impostos também não é aconselhá 

vel porque os dados a respeito ou não existem. ou não consideram de 

modo suficiente a sazonalidade agrícola, a exemplo daqueles sobre 

mão-de-obra contratada, o que os tornam inúteis para os propósitos 

que se deseja. A solução seria equações de oferta desses fatores a 

nível regional, conjugado com a compefição regional. além de uma re 

visão das atuais disponibilidades. principalmente as monetárias. 
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O presente modelo ateve-se próximo à versao dinâmica 

do m�delo de utilização da terra de Henderson. Neste, o papel funda 

mental dos coeficientes de flexibilidade é ressaltado, ao lado deli 

mites de terra, na processo de mudanças no uso da terra e na compo

sição das atividades produtivas. 

A regra básica é a de maximização de receitas líqui

das relativas, em que "a oferta dos produtos agrícolas respondem d.!_ 

retamente às mudanças de posições aí verificadas, e apenas indireta 

6/ 
mente às mudanças absolutas nos preços respectivos" 

Dentro dessa perspectiva. a oferta dos produtos agrí 

colas a curto prazo, no caso das culturas anuais, nao seria diferen 

te daquela proporcionada por uma análise paramétrica no atual mode

lo em que se variasse o preço de um determin ado produto. Isto deve

-se que (a) estas atividades possuem os coeficientes técnicos ma is 

confiáveis, (b) contam. nos estratos pequeno e médio, com limitesde 

terra bem estabelecidos e (c) as superestimativas sustentam esseprog 

nóstico porque, par um lado, garantem que a tecnologia está dispon.f. 

vél até o limite fornecido pelo coeficiente de flexibilidade, e por 

outro lado. quando há elasticidade no uso da terra (para o e.strato 

grande), o custo de oportunidade dado ao capital impede que se te

nha sempre limites superiores para todas as atividades produtivas, 

devido à liquidez do sistema. 

6/ DAY (1963) · 
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Não se tem a mesma garantia em se tratando da oferta 

de produtos como o café e a laranja (culturas perenes); nesse caso, 

pela ausência de erradicação, e pela maior liberdade de crescimento, 

somadas às dificuldades no tratamento com culturas perenes (geadas 

no café. e crise de produção na laranja), provavelmente as distor

ções foram maiores. No caso das atividades pecuárias, ocorre prati

camente o mesmo verificado com culturas perenes, onde houve relati

va liberdade de crescimento, e em que a exigência maior se verifica 

nos serviços de mão-de-obra, sendo os demais requisitos traduzidos 

na forma de variáveis expressas em valores monetários. Em contrapaE_ 

tida, a demanda por alguns fatores de produção ficou seriamente pr� 

7/ 
judicada -

O estrato pequeno ocupa toda a terra do tipo I (para 

culturas anuais) de que dispõe, durante todo o período. E justamen

te por causa desse fato e onde se localizam melhor as mudanças na 

composição das atividades que aí se desenvolvem, porque não há cres 

cimento ou expansão das culturas anuais como um todo. O crescimento 

extensivo é feito com base nos outros dois tipos de terra (para cul 

turas perenes e pastagens); por conseguinte, o estrato pequeno foi 

7/ Em todos os casos em que havia interesse especial, tratou-se de 
proceder a expedientes que anulassem os maiores inconvenientes. 
Assim, para a demanda de fertilizantes (ROESSING, 1978) incluiu
-se atividades extras que dessem conta dos diferentes rendimentos 
a vários níveis de adubação; no caso da demanda por crédito de 
custeio (PINAZZA, 1978) atendeu-se aos cuidados necessários na 
análise dos resultados. focalizando a capacidade potencial de ca 
da estrato na demanda por crédito face à estrutura própria de ca 
da um deles, e à mobilidade dos fatores de produção. 
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o que apresentou maior número de culturas anuais que sofreram decré.::'.. 

cimo no período. Também neste mesmo estrato é que o crescimento da 

relação TRABALHO/TERRA foi a menor entre os três estratos de area, 

indicando ser o estrato comparativamente menos absorvedor de traba

lho por hectare de terra total ocupada em termos dinâmicos. Acresce 

que os investimentos em maquinaria sempre foram reduzidos ou ausen

tes neste estrato. a confirmar que as melhores terras estavam já 

intensamente ocupadas. Oe maneira geral, os índices de evolução do 

estrato pequeno em termos de alterações na proporcionalidade entre 

os fatores de produção (no sentido da modernização) e os de produt.!_ 

vidade, colocam-no quase sempre numa posição intermediária entre os 

estratos médio e grande. Este Último é o que obteve os melhores re

sultados neste sentido. 

O estrato médio, ao contrário da expectativa, ocupa 

quase que invariavelmente a posição mais estável entre os estratos 

de área ao longo do período. Exceto para algumas exceçoes, como na 

atividade de investimento em maquinaria, a tendência tem se mostra

do de maneira geral no sentido de igualar as relações de proporcio

nalidade entre os fatores de produção nos estratos, em termos abso

lutos. Isto significa que enquanto o estrato médio se mantém num ní 

vel de relativa estagnação técnica. os demais estratos avançam com 

maior dinamismo, apesar do fato já largamente enfatizado das restri 

ções de terra de melhor qualidade para o estrato inferior. Dado que 

o estrato médio teve possibilidade de ocupar terra do melhor tipo

nos anos iniciais. e que igualmente seu crescimento é o maior em ter 
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ras para culturas perenes. e a pouca exigência em coeficientes téc

nicos das atividades pecuárias. é forçoso admitir que a eficiência 

com que o estrato inferior modifica sua composição de atividades e 

maior do que a eficiência do estrato médio. De outra forma seria im 

possível explicar mesmo alguns resultados nos quais aquele suplanta 

este. em modernização e crescimento da produtividade, sempre referi 

dos aos recursos efetivamente utilizados. 

No estrato superior verifica-se a maior liberdade po� 

sível no que se refere às mudanças. A exceção das atividades de in

vestimentos em máquinas. ele obedece quase que exclusivamente à re

gra da receita líquida relativa. restrita pelos coeficientes de fle 

xibilidade. 

Pelos resultados do modelo, na análise dos recursos 

efetivamente utilizados, as tendências mostradas são demasiadamente 

suaves, mas parece razoável (mantidas as precauções) a seguinte di� 

posição: o estrato médio é o mais estável, onde as mudanças ocorrem 

mais lentamente; o estrato grande e o que apresenta maior dinamismo 

porque sua facilidade em dispor dos recursos necessários o permite; 

e o estrato pequeno, este utiliza mais "racionalmente" os seus re

cursos, visto que é o estrato onde a pressao neste sentido é maior, 

mas que enfrenta problemas derivados de sua própria constituição, 

quais sejam, a baixa capacidade de utilização da mão-de-obra fami

liar e residente, e a disponibilidade esgotada das terras de melhor 

qualidade, que dificultam sua formação de capital na forma de inves 

timentos em maquinaria, etc. 
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E evidénte que a análise anterior, pelo modo como foi 

obtida, inspira cuidados porque origina-se de resultados que abri

gam distorções cuja magnitude e difícil de avaliar. Dentre estas o 

maior destaque cabe às opções tecnológicas, seguida da ausência de 

competição regional e da superestimativa das disponibilidades. 

Quanto a presença de alternativas tecnológicas, veri 

fica-se que ela não foi marcante, uma vez que grande parte das ati

vidades produtivas realizadas contou com uma única tecnologia. E o 

caso, prr exemplo. das atividades pecuárias 1 e das culturas penenes 

como o café e a laranja, e mais cana, mandioca e arroz, para citar 

aquelas que tem maior relevo no emprego de recursos. Entre os que 

contam com duas tecnologias (o que difere nas tecnologias é basica

mente o uso de maquinaria versus animal de trabalho e/ou mão-de-dJra, 

e o custo em insumos modernos, tudo resultando em rendimentos dife

rentes), estão o algodão, o milho, batata das águas e feijão das á

guas e da seca. 

Para o algodão, que tem expressiva participação na 

agricultura regional, a tecnologia I (tradicional) aparece uma Úni

ca vez na solução ótima do ano 1975/76, para os estratos pequeno e 

médio. e nos dois Últimos anos para o estrato grande, neste dividin 

do-se entre tecnologia I e II. Esta cultura. pelos resultados obti

dos, francamente se utiliza da tecnologia mais moderna, devendo-se 

imputar o ocorrido em 1975/76 pela baixa no preço do produto que es 

colhe a estrutura de custos mais favoráveis nessas condições. 
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No caso do milho, essa cultura apresentou decréscimo 

de área nos três estratos. sendo também significativa sua particip� 

ção em área plantada na região. Em termos de tecnologia, o estrato 

inferior utiliza-se sempre da tecnologia II (moderna); o estrato mé 

dia apresenta uma evolução bem caracterizada nesse sentido, inicia!:!_ 

do-se com tecnologia I, que passa a dividir conjuntamente com a II, 

e com predominância desta nos últimos anos; o estrato superior apr� 

senta-se sempre com tecnologia tradicional, Esta cultura perde im

portância relativamente na região, e o estrato sob maior pressao -

o inferior - produz sempre com a tecnologia mais avançada ao mesmo

tempo que apresenta o maior decréscimo; o estrato médio tem um com

portamento coerenteJ e o estrato superior decresce no mesmo ritmo 

que o médio, mas com tecnologia mais atrasada para atender a deman

da de expansão que ele pode fazer em outras culturas. A esse raspe_!. 

to, nota-se que à medida que a pressão sobre a terra é maior no es

trato médio (a partir de 1972/73), este passa a se tecnificar. 

Batata das águas tem um comportamento semelhante nos 

três estratos mas sua importância em área plantada é menor. princi

palmente nos estratos superiores. O comportamento referido diz res

peito à tecnologia porque, no confronto com os dados, esta cultura, 

a nível de DIRA, teve péssimo desempenho. 

No caso de feijão das águas e da seca também sua im

portância em âFea plantada é pequena. Praticamente não há mudanças 

na tecnologia, qµe. opera com frequência com a tecnologia tradicio

nal. 
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A questão da mudança tecnológica é um traço essencial 

do comportamento dos estratos e, para o presente modelo, julgou-se 

erradamente que o grande número de atividades, em que apenas as mais 

flagrantemente diferenciadas receberiam uma opçao adicional de tec

nologia, seria suficiente para proporcionar a flexibilidade na dire 

çao das mudanças que se esperava ocorrer. Mas o que de fato aconte

ceu foi que esse procedimento simplificado não se mostrou capaz de 

proceder a mudanças nitidamente perceptíveis. As escolhas mostram-se 

muito mais sensíveis quanto maior forem as alternativas (ou proces

sos produtivos) dentro de uma mesma atividade produtiva (ou pela in 

clusão de novas atividades) do que o permitido apenas pelo numero 

absoluto de atividades envolvidas, cuja elasticidade estende-se até 

os limites fornecidos pelos coeficientes de flexibilidade. A respei 

to desses Últimos. deve-se notar que o modo como foram calculados, 

tomando-se as médias das variações para cima e para baixo.muitas VE_ 

zes não consegue acompanhar as oscilações de fato ocorridas, fican

do-se em super ou subestimativas; por outro lado, aumentando-se sua 

amplitude poderia ocorrer o problema de distanciamento da realidade 

em poucos períodos, conforme a tendência bastante comum de especia

lização da programação linear. No trabalho de Heidhues, este autor 

dispensa o uso dos coeficientes de flexibilidade, mas nesse caso tra 

ta-se do acompanhamento da evolução de uma única propriedade, e com 

disponibilidades rigorosamente estabelecidas, a um nível que dif:icil 

mente se obteria quando se considera toda uma região. 
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Isto leva diretamente a considerações sobre a homoge 

neidade da região em estudo. sendo-se forçado a admitir que as pre� 

suposições feitas a esse respeito foram demasiadamente fortes. Mes

mo admitindo-se que a pressuposição básica do trabalho - comporta

mento dissemelhante nos estratos devido a diferentes proporcionali

dades entre os fatores de produção, composição das atividades,etc.-

possa salvar-se sem maior esforço, resta a questão se haveria possi 

bilidada de um tratamento mais eficiente no âmbito do modelo de pr� 

gramaçao recursiva, dado que nao se pode negar a diversificidade,ex 

tensão e complexidade da região. Está-se convencido que numa área on 

de convivem, lado a lado, atividades altamente rentáveis e especia

lizadas, como a dos hortigranjeiros (de que é rica a região), e at,!_ 

vidades extensivas e de rentabilidade cíclica, como o reflorestamen 

to e a pecuária de corte, não há modo de exclui-las. Aquelas, devi

do ao seu alto valor unitário, e estas devido principalmente ao vo

lume de recursos exigidos pelo seu tamanho. Porém o tratamento des

tas atividades numa matriz tecnológica regional é algo muito difí

cil de se conseguir. tanto que muitas delas foram eliminadas do pr� 

sente modelo, ainda que a expensas de um maior realismo. 

De um lado a exigência de múltiplas tecnologias e,de 

outro, a inclusão de novas e diversas atividades, tornam o modelada 

programação recursiva recomendável para regiões mais homogêneas, ou 

menos desenvolvidas (onde as atividades sejam extensivas e existam 

limites nítidos em termos de opções tecnológicas), ou em regiões me 

nores, a exemplo das sub-regiões e microrregiÕes que atendam aos re 
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quisitos mínimos de homogeneidade. 

Os resultados alcançados pelo presente modelo apre

sentam alguns aspectos de interesse já que os resultados seguiram de 

perto o modelo dinâmico de utilização da terra de Henderson. Grande 

parte de estudos complementares. no entanto, como a oferta de prod� 

tos agrícolas, e principalmente a demanda por insumos na agricultu

ra. ambos a curto prazo. e a análise do impacto de políticas volta

das para o setor necessitam de modificações que incluem, entre as 

mais importantes: 

(a) Sub-regionalização, para fornecer maior homogeneidade e dar

suporte às pressuposições sobre comportamento diferenciado; tal sub

-regionalização pode seguir o mesmo princípio de decomposição por t� 

manha de propriedade, segundo Ahn. 

(b) Estimativas, no próprio local, de coeficientes técnicos usa

dos para as atividades, com diferentes processos de produção. tanto 

mecânico como biológico; ou seja. racionalizar (no sentido de aper

feiçoar) e obter novos coeficientes de produção válidos para a sub

-região em função dos processos disponíveis (funções de produção e� 

perimentais podem ser usadas para inclusão de novos coeficientes. 

desde que a sub-região esteja em condições de absorvê-los); em pou

cas palavras, ampliar as alternativas tecnológicas. 

(c) Proceder a uma revisão completa nas disponibilidades então

utilizadas, substituindo-as de modo a atender as atuais modifica 

çoes. 



140. 

As mudanças sugeridas aqui nao invalidam tentativas 

feitas com o presente modelo no que se refere a estudos complement� 

res como os desenvolvidos por ROESSING (1978} e PINAZZA (1978), Pº! 

que os resultados obtidos sao aproveitáveis se respeitadas as limi

tações assinaladas. 
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5. CONCLUSÕES

A conclusão principal que se pode extrair deste tra

balho refere-se ao fraco desempenho do modelo na tentativa de repr.9.. 

duzir o padrão de evolução da produção agrícola regional. 

A primeira das razões sugeridas para explicar o de

sempenho do modelo. e a mais importante delas. foi a falta de alter 

nativas tecnológicas para as atividades produtivas; isto de fato im 

pediu que se procesesse às mudanças tecnológicas que sao o traço 

essencial no processo de desenvolvimento. Com a sua ausência o mode 

lo não teve flexibilidade. e evoluiu na direção de ocupação de no

vas áreas. Daí derivou-se praticamente todo o esquema de crescimen

to nos diversos estratos de área; existiram outras mudanças mas.sem 

dúvida, esta foi determinante, enquanto as demais seguiram-lhe o ras 

tro, com pouco significado. Tal fato é bsstante comprometodor por

que prende-se em demasia aos coeficientes técnicos usados (sempre re 
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feridos por hectare), agravando justamente um dos maiores inconveni 

entes da programação linear que e a proporçao fixa entre os fatores 

de produção. Caso a disponibilidade e os tipos de terra obedecessem 

a um maior detalhamento isto seria minimizado, o que nao ocorreu. O 

único tipo de terra restritivo foi para culturas anuais, que pos

suem os coeficientes mais confiáveis e são mais exigentes em recur

sos. E preciso considerar que desse modo não foi possível empreerd3r 

mudanças significativas na proporção de fatores e. portanto, na com 

posição das atividades, alternativa que é dada pela troca tecnológ..!_ 

ca. As culturas perenes, ao que tudo indica, privilegiaram-se pelo 

modo como Sê; integraram ao modelo, enquanto pastagens e pecuária e

xigiam basicamente terra para pastoreio. e desembolso com os servi

ços de mão-de-obra, e com insumos modernos, estes Últimos na forma 

de valores monetários, cujo controle apresentou-se mais problemáti-

co. 

Para a região em estudo, devido à pulverização de a

tividades hortigranjeiras, e à dificuldade de incorporação de outras 

atividades, como reflorestamento, por exemplo, e os entraves que e� 

tas exclusões representaram, em termos de utilização de recursos, 

mostra-se claramente que seriam necessárias matrizes muito comple

xas para uma descrição satisfatória; a extensão e diversidade regi� 

nais constituiram-se em grandes obstáculos para a descrição de seu 

desenvolvimento. 

Outro aspecto que comprometeu o desempenho do modelo 

diz respeito a competição regional. Esta praticamente não foi reali 
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zada, e corno consequência muitas disponibilidades - como crédito e 

mão-de-obra - foram pouco menos que arbitrárias, levando também a 

improvisações em outras; daí resultou o problema de superestimati

vas. agravadas principalmente pelo comportamento do fluxo monetário 

do sistema que se traduziu em excesso de liquidez. 

Lembra-se que o curto período de tempo abrangido pe

lo horizonte de planejamento considerado não se presta a alterações 

quantivativas de vulto. As leves tendências detectadas foram alvo de 

discussão no capítulo 4, levando-se em conta as respectivas limita

çoas. 

Uma característica distintiva do modelo utilizado e 

o grande número de atividades consideradas numa ampla região desen

volvida. Especificamente, pode-se citar o tratamento original dado 

às culturas perenes, e o uso de um modelo de expectativa de preços 

para os produtos agrícolas. 

Resta dizer que o estudo em questão pode ser encara

do como uma primeira aproximação a receber aperfeiçoamentos. cuja 

contribuição maior talvez tenha sido identificar algumas das difi

culdades agora encontradas. 
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6. SUMMARY

The present study utilizes a recursiva prograrrming mo

dal to reproduce the agricultura! growth pattern in the Divisão Regi� 

nal Agrícola COIRA) of Campinas, State of são Paulo, in the period 

1970/71 to 1976/77. This is the research's main objective. Two minar 

objectives are: a discussion of the supplementary procedures to the 

basic model necessary for such a reproduction and the evaluation of 

the model's performance. The data utilized in this study wer provided 

by the Instituto de Economia Agrícola de são Paulo. 

In the methodology chapter, the basic and the empiric 

models are presented in detail. The recursiva programming model uses 

the linear programming technique to maximize a net receipt function 

of agricultura! activities carried out in the region, subject to a 

number of restrictions, which reflect resource availability; it is a 



145. 

dynamic model, in which solutions found for preceding periods are 

transferred to the current period through specific recursive func

tions. As an extension to this chapter, mention is made of the re

gion's farms division into three strata, by area, in arder to meet 

the assumption that each one adopts different developrnent paths due 

to different resource proportions arnong them; it is also assumed ho

rnogeneity,, within each straturn which enables them to follow a sin

gle optimization criterion. 

The results are presented as follows: (a) in terms of 

land use, it was shown that there was flexibility in its use for 

annual crops and pastures, while land for annual crops was restric

tive; (b) analysis of the factors land, labor, and capital, dis

closed that the highest increases in the region occurred in that ar

der; (e) with regard to changes in the proportion of production fac

tors. it was found that the slight trends in the period do not sup

port any clear hypothesis in this respect; (d) insofar as financial 

capital use is concerned, it was found that there was excessiva li

quidy in the system; (e) in the case of net receipt distribution per 

farm. it was found that the large farm group is clearly favoreci; (f) 

finally, confrontation was made with actual observed data for select

ed activities, where few adjustments proved to have an explanation, 

according to the test utilized. 

In the conclusion chapter, it is adrnitted that the 

poor performance of the modal is associated with: (a) the few techno-
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logical alternatives which were permitted; (b) absence of regional 

competitioni and (e) regional diversity and extension which consti

tute great difficulties in simulating the agricultural production 

growth in the period under study. 
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DEFINtÇÕES DAS VARIÃVEtS:

COLUNAS E LINHAS DA MATRIZ 
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E apresentada uma única matriz que engloba os trêses 

tratos de área. As diferenças entre eles são: 

1. Disponibilidades.

2. Para o estrato das pequenas propriedades estão ausentes as

atividades: (a) tomate; (b) suinocultura tipo carne; (c} soja. 

3. No estrato das médias propriedades exclui-se soja para os

anos de 1970/71, 1971/72 e 1972/73. 

4. Para o estrato das grandes propriedades nao se considera a

atividade de suinocultura tipo carne. 

s. Esta matriz integral é a que se encontra descrita no texto

com as diferenças assinaladas. Maiores detalhes para a compreensao 

do procedimento utilizado podem ser vistos nas secções que tratam 

do assunto. 

Colunas 

Variáveis Código 

BATAGl 

BATAG2 

BATSC 

MALGl 

MALG2 

CANA 

Atividades 

Batata das águas I: tecnologia tradicio

nal. em hectare. 

Batata das águas II: tecnologia moderna. 

em hectare. 

Batata da seca, em hectares. 

Algodão I: tecnologia tradicional,em hec 

tare. 

Algodão II: tecnologia moderna, em hecta 

re. 

Cana. em hectare. 



Variáveis 

x15 

xl6 

xl7 

x18 

xl9 

x20 

x21 

x22 

x23 

x24 

X25 

x26 

x27 

Código 

MANO 

TOMATE 

SOJA 

FJAGl 

FJAG2 

FJSCl 

FJSC2 

MLHl 

MLH2 

MARROZ 

CAFINV 

LARlAN 

CAFlAN 

CAF2AN 

CAF3AN 

CAFPRO 

LAR2AN 

LAR3AN 

LAR4AN 

LARPRO 

SUINB 

SUINC 

PECCT 

Atividades 

Mandioca, em hectare. 

Tomate, em hectare. 

Soja, em hectare. 
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Feijão das águas I: tecnologia tradicio

nal, em hectare. 

Feijão das águas II: tecnologia moderna. 

em hectare. 

Feijão da seca I: tecnologia tradicional, 

em hectare. 

Feijão da seca II: tecnologia moderna.em 

hectare. 

Milho I: tecnologia tradicional, em hec

tare. 

Milho II: tecnologia moderna, em hectare. 

Arroz. em hectare. 

Investimento em café, em hectare. 

Investimento em citrus, em hectare. 

Café no primeiro ano, em hectare. 

Café no segundo ano, em hectare. 

Café no terceiro ano, em hectare. 

Café em produção, em hectare. 

Citrus no segundo ano, em hectare. 

Citrus no terceiro ano, em hectare. 

Citrus no quarto ano, em hectare. 

Citrus em produção, em hectare. 

Suinocultura tipo banha, em unidade-ma

triz. 

Suinocultura tipo carne, em unidade-ma

triz. 

Pecuária bovina de corte, em unidade-ma

triz. 



Variáveis Código 

PECLB 

PECLC 

PASART 

PASNAT 

TFANTl 

TFANT2 

TFANT3 

TFTR1TR2 

TFTR2TR3 

FJCNS 

MARCNS 

LCCNS 

MINVTRT 

MINVCLH 

CREDINV 

CREOCT 

MINSMDCR 
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Atividades 

Pecuária de leite B, em unidade-matriz. 

Pecuária de leite e. em unidade-matriz. 

Pasto artificial. em hectare. 

Pasto natural, em hectare. 

Atividade de transferência: animal detra 

balho no período I (Agosto a Novembro), 

em dia-animal. 

Atividade de transferência: animal detra 

balho no período II (Dezembro a Março},an 

dia-animal. 

Atividade de transferência: animal de tra 

balho no período III (Abril a Julho), em 

dia-animal. 

Atividade de transferência de terra I pa 

ra terra II, em hectare. 

Atividade de transferência de terra IIp� 

ra terra III, em hectare. 

Consumo de feijão pelos trabalhadores fa 

miliares, em saca de 60 kg, 

Consumo de arroz pelos trabalhadores fa

miliares, em saca de 60 kg. 

Consumo de leite C pelos trabalhadoresfa 

miliares, em litro. 

Investimento em trator-implementas, 

unidade. 

Investimento em colhedeira de soja. 

unidade. 

em· 

em 

Crédito para investimento. em cruzeiro. 

Crédito de custeio. em cruzeiro• 

Compra de insumos modernos com crédito� 

em cruzeiro.



Variáveis Código 

NITRONCR 

FOSFORCR 

POTASSCR 

MINSMDP 

NITRONP 

FOSFORP 

POTASSP 

MORESP 

MOlCONP 

M02CONP 

M03CONP 

CORRETP 

FJCPR 

MARRCPR 
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Atividades 

Compra de nitrogênio (N) com crédito, em 

tonelada. 

Compra de P2o5 (fósforo, P) com crédito.

em tonelada. 

Compra de K20 (potássio, K) com crédito.

em tonelada. 

Compra da insumos modernos com recursos 

próprios, em cruzeiro. 

Compra de N com recursos próprios, em to 

nelada. 

Compra de P2□
5 

com recursos próprios, em

tonelada. 

Compra de K
2
o com recursos próprios. em 

tonelada. 

Compra da serviços de mão-de-obra resi

dente, em dia-homem. 

Compra de serviços de mão-de-obra contra 

tada fora da propriedade, no período I 

(agosto-novembro), em dia-homem. 

Compra de serviços de mão-de-obra contra 

tada fora da propriedade, no período II 

(dezembro-março), em dia-homem. 

Compra de serviços de mão-de-obra contra 

tada fora da propriedade, no período III 

(abril-julho), em dia-homem. 

Compra de corretivo. em tonelada. 

Compra de feijão para consumo, em saca de 

60 kg. 

Compra de arroz para consumo, em saca de 

60 kg. 



Variáveis 

x62 
X53
x64 
X55

x66 

x67 

Código 

MLHCPR 

LBVND 

LCVND 

MARRI/NO 

FJVND 

MLHVND 

CAFVND 

LARVND 

MOlFAMP 

M02FAMP 

M03FAMP 

CUSOPK 

156. 

Atividades 

Compra de milha para consumo. em saca de 

60 kg. 

Venda de leite B. em litro. 

Venda de leite e, em litro. 

Venda de arroz. em saca de 60 kg. 

Venda de feijão, em saca de 60 kg. 

Venda de milho. em saca de 60 kg. 

Venda de café, em saca de 60 kg de café 

beneficiado. 

Venda de citrus. em caixa de 40 kg. 

Venda de serviços de mão-de-obra familiar 

no período I (agosto-novembro), em dia

-homem. 

Venda de serviços de mão-de-obra familiar 

no período II (dezembro-março), em dia

-homem. 

Venda de serviços de mão-de-obra familiar 

no período III (abril-julho), em dia-ho-

mem. 

Custo de oportunidade do capital, em cru 

zeiro. 



Linhas 

Variáveis Código 

TERRAl 

TERRA2 

TERRA3 

MOlFAM 

M02FAM 

M03FAM 

MORSFM 

MOlCON 

M02CON 

M03CON 

ex 

157. 

Restrição 

/ 
Hectares disponíveis para culturas anuais. 

Hectares disponíveis para culturas pere-

nes. 

Hectares disponíveis para pastagens. 

Disponibilidade de mão-de-obra familiar 

no período I (agosto-novembro), em dias

-homens. 

Disponibilidade de mão-de-obra familiar 

no período II (dezembro-março), em dias

-homens. 

Disponibilidade de mão-de-obra familiar 

no período III (abril-julho). em dias-ho 

mens. 

Disponibilidade de mão-de-obra residente, 

em dias-homens. 

Disponibilidade de mão-de-obra contrata

da no período I (agosto-novembro), em 

dias-homens.* 

Disponibilidade de mão-de-obra contrata

da no período II (dazembro""ffiãWço), em 

dias-homtilns.* 

Disponibilidade da mão-de-obra contrata

da no período III Cabril-julho), em dias

-homens.* 

Disponibilidade de caixa (recursos pró

prios ou capital de giro), em cruzeiros. 

*Trata-sede valores muito grandes, em vista da liberação (oferta
ilimitada) dessa categoria de mão-de-obra.



Variáveis Código 

LMCRCUS 

LMCRINV 

TFCRINV 

COPK 

TRTl 

TRT2 

TRT3 

LMSPTRT 

MANTl 

MANT2 

MANT3 

LMSPANTl 

LMSPANT2 

158. 

Restrição 

Disponibilidade de crédito de custeio,em 

cruzeiros. 

Disponibilidade de crédito para investi

mento. em cruzeiros. 

Balanço de crédito para investimento. em 

cruzeiros. 

Limite para o custo de oportunidade do 

capital. em cruzeiros. 

Disponibilidade de trator-implemento no 

período I (agosto-novembro). em dias-má

quina. 

Disponibilidade de trator-implemento no 

período II (dezembro-março), em dias-má

quina. 

Disponibilidade de trator-implemento no 

período III {abril-julho). em dias-máqu.!_ 

na. 

Limite de investimento em trator-imple

mento, em número de uridades. 

Balanço de animal de trabalho no período 

I (agosto-novembro), em dias-animal. 

Balanço de animal de trabalho no período 

II {dezembro-março), em dias-animal. 

Balanço de animal de trabalho no período 

III (abril-julho). em dias-animal. 

Disponibilidade de animal de trabalho no 

período I (agosto-novembro). em dias-ani 

mal. 

Disponibilidade de animal de trabalho no 

período II (dezembro-março). em dias-ani 

mal. 



Variáveis Código 

LMSPANT3 

CLH 

LMSPCLH 

CORRET 

MNSMOO 

NITRON 

FOSFOR 

POTASS 

TFARROZ 

TFFJ 

TFMLH 

TFLEITC 

TFLEITB 

MORESl 

MORES2 

MORES3 

TFCF 

159. 

Restrição 

Disponibilidade de animal de trabalho no 

período III (abril-julho), em dias-ani

mal. 

Disponibilidade de colhedeira de soja.em 

dias-máquina. 

Limite de investimento em colhedeira de 

soja, em número de unidades. 

Balanço de corretivo, em toneladas. 

Balanço de insumos modernos, em cruzei

ros. 

Balanço de nitrogênio, em toneladas. 

Balanço de P2□5, em toneladas.

Balanço de K
2
□, em toneladas. 

Balanço entre produção, consumo e venda 

de arroz, em sacas de 60 kg. 

Balanço entre produção, consumo e venda 

de feijão, em sacas de 60 kg. 

Balanço entre produção, consumo e venda 

de milho, em sacas de 60 kg. 

Balanço entre produção, consumo e venda 

de leite e. em litros. 

Balanço entre produção e venda de leite 

B. 

Mão-de-obra familiar para consumo de ar

roz, em número de trabalhadores. 

Mão-de-obra familiar para consumo de fei 

jão, em número de trabalhadores. 

Mão-de-obra familiar para consumo de lei 

te C, em número de trabalhadores. 

Balanço entre produção e venda de café, 

em sacas de 60 kg de café beneficiado. 



Variáveis Código 

TFLR 

TFPASTO 

TFCFlAN 

TFCF2AN 

TFCF3AN 

TFCFPRD 

TFLR2AN 

TFLR3AN 

TFLR4AN 

TFLRPRD 

TRBATAGS 

TRBATAGI 

TRBATSCS 

TRBATSCI 

TRALGS 

160. 

Restrição 

Balanço entre produção e venda de citrus, 

em caixas de 40 kg. 

Balanço entre a capacidade de suporte das 

pastagens e exigências em pastagens das 

atividades pecuárias. em uni.dadas-animal. 

Balanço de café (primeiro ano), em hecta 

res. 

Balanço de café (segundo ano), em hecta

res, 

Balanço de café (terceiro ano), em hecta 

res. 

Balanço de café em produção. em hectares. 

Balanço de citrus {segundo ano), em hecta 

res. 

Balanço de citrus (terceiro ano). em hec 

tares. 

Balanço de citrus (quarta ano), em hecta 

res. 

Balanço de citrus em produção, em hecta

res. 

Limite superior para batata das águas.em 

hectares. 

Limite inferior para batata das águas.em 

hectares. 

Limite superior para batata da seca, em 

hectares. 

Limite i,1ferior para batata da seca, em 

hectares. 

Limite superior para algodão, em hecta-

res. 



161. 

Variáveis Código Restrição 

b57 TRALGI Limite inferior para algodão, em hecta-

res. 

bsa TRCANAS Limite superior para cana. em hectares. 

b59 TRCANAI Limite inferior para cana. em hectares. 

b60 TRMANOS Limite superior para mandioca, em hecta-

res. 

b61 TRMANOI Limite inferior para mandioca, em hecta-

res. 

b62 TRTOMATS Limite superior para tomate, em hectares. 

b63 TRTOMATI Limite inferior para tomate, em hectares. 

b64 TRSOJAS Limite superior para soja. em hectares. 

b65 TRSOJAI Limite inferior para soja, em hectares. 

b66 TRFJAGS Limite superior para feijão das aguas.em 

hectares. 

b67 TRFJAGI Limite inferior para feijão das águas.em 

hectares. 

b68 TRFJSCS Limite superior para feijão da seca. em 

hectares. 

b69 TRFJSCI Limite inferior para feijão da seca. em

hectares. 

b70 TRMLHS Limite superior para milho. em hectares. 

b71 TRMLHI Limite inferior para milho. em hectares. 

b72 TRARRZS Limite superior para arroz. em hectares. 

b73 TRARRZI Limite inferior para arroz. em hectares. 

b74 TRCAFES Limite superior para plantio (investimen 

to) de café. em hectares. 

b75 TRCAFEI Limite inferior para plantio (investimen 

to) de café. em hectares. 

b76 TRLARJS Limite superior para plantio (investimen 

to) de citrus, em hectares. 



Variáveis Código 

TRLARJI 

LMSPSINB 

LMIFSINB 

LMSPSINC 

LMIFSINC 

LMSPCT 

LMIFCT 

LMSPLTB 

LMIFLTB 

LMSPLTC 

LMIFLTC 

TRPTARTS 

TRPTARTI 

TRPTNATS 

TRPTNATI 

162. 

Restrição 

Limite inferior para plantio (investimen 

to) de citrus, em hectares. 

Limite superior para suinocultura tipo 

banha. em unidades-animal. 

Limite inferior para suinovultura tipo 

banha. em unidades-animal. 

Limite superior para suinocultura tipo 

carne. em unidades-animal. 

Limite inferior para suinocultura tipo 

carne. em unidades-animal. 

Limite superior para pecuária bovina de 

corte. em unidades-animal. 

Limite inferior para pecuária bovina de 

corte. em unidades-animal. 

Limite superior para pecuária de leite B. 

em número de vacas em lactação. 

Limite inferior para pecuária de leite B. 

em número de vacas em lactação. 

Limite superior para pecuária de leite C, 

em número de vacas em lactação. 

Limite inferior para pecuária de leite e.

em número de vacas em lactação. 

Limite superior para pasto artificial. em 

hectares. 

Limite inferior para pasto artificial. em 

hectares. 

Limite superior para pasto natural, em hec 

tares. 

Limite inferior para pasto natural. em hec 

tares. 



163. 

APENDJCE 2 

MATRIZ DOS COEFICIENTES T[CNICOS 

PARA O ANO INICIAL (1970/71), E 

A RESPECTIVA FUNÇÃO-OBJETIVO 

(RECEITA) 



164. 

Os coeficientes técnicos usados na matriz, com exce

çao de poucos., foram retirados de "Informações Econômicas", do IEA. 

de julho de 1976. Os coeficientes na forma de valores monetários so 

freram deflação através de índices específicos para cada um dos í

tens de que ales se compunham, índices que sao publicados mensalme!!_ 

te na mesma fonte citada acima. 

tOLUMNS 
MALGl 
MALGl 
MALGl 
MALGl 
MAL Gl 
MALG1 
MALGl 
MALGl 
MALG2 
MALG2 
MALG2 
MALG2 
MAL(,2 
MALG2 
MALG2 
MALG2 
RAiAGl 
RATAGl 
8AlAG1 
BATAG1 
fiATAGl 
FIATAGl 
BATAGl 
f!ATAG2 
8ATAG2 
BATAG:? 
BIITAG2 
BATAG2 
ílATAG? 
ílATAG2 
RATAGê 
RATSC 
RATSC 

RECEITA 
RETO�NO 
MO?FAM 
NITRON 
POTASS 

.TRT 1 
MNSMOO 
TRALGI 
RECEITA 
RETORNO 
M02FAM 
NITRON 
POTASS 
TRTl 
MNSMOD 
TRALGS 
�ECEITA 
RETORNO 
MO�tAM 
rosroR 

MNSMOD 
MANT2 
TRBATAGS 
RECEITA 
PETORNO 
M02fAM 
rosFoR 

CORRET 
TPTl 
MANT2 
TRBATAGS 
P.f.C E Ii A 
RETORNO 

1173.61000 
1224 -i ?'ooo

12•51000 
0•04780 
0•06900 
1•40000 

166•45000 
1.00000 

1270e89000 
1328•12000 

8•92000 
0•04780 
0•06900 
1.40000 

166•45000 
1.00000 

2585e88000 
2581,12000 

24,54000 
0@20300 

1199s196000 
5$46000 
1.00000 

2608•65000 
2603•73000 

24•54000 
0•23520 
0•55000 
1•24000 
5•46000 
1.00000 

2379•96000 
1970,74000 

TtRRAl 
MOltAM 
M03fAM 
roSFOR 
CORRET 
TRT2 
MANT2 
TRALGS 
TfRRA1 
MOlfAM 
M03FAM 
rosro� 

CORRtr 
TRT2 
TRALGT 

TfRRA1 
MOlFAM 
NITRO� 
POTASS 
MANT1 
TRBATAC,! 

TERRAl 
MO 1 FAIA 
NITROt-.J 
POTA$5 
MNSMOD 
MANTl 
TRBATAG! 

TERRA1 
M02FA\¾ 

1•00000 
1•65000 

36•67000 
º•06900 
1•26000 
◊•49000
5•14000
1�00000
1•00000
1•65000

36•670-00 
◊•06900
1•26000
◊•69000
1,00000

1°00000 
46e4400o 

01105800 
0•11600 

13if'7 '1000 
leOOOOO 

l•ooooo 

43•58000 
0•06720 
º•13440 

1245,98000 
7•66000 
1•00000 

1•00000 
71•82000 



165. 

RA.TSC M03FAM 18•55000 NITRON º•?2440 
8ATSC f'OSFOR 0•78540 POTASS 0.44880 
RATSC MNSMOO 1507.71000 TRT2 1•01000 
RATSC MANT2 6•50000 MANT3 s.40000
RATSC TRBATSCI 1.00000 TRBATsCs 1.00000
r-AANO RECEITA 665•41000 TfRRAl 1•00000
MANO. RETORNO 978.99000 M03fA\1 34•77000 
MANO f'OSF'OR 0•02700 POTASs º•04800 
MANO MNSMOD 97•58000 TP.T3 1 •30000 
MANO MANT3 3,46000 TRMANO.I 1100000 
HAl'tO TRMANOS 1,00000 
f JAGl RECEITA' •S0,03000 TERRA! 1.00000 
f'JAGl RETORNO ·so.03000 �01F'AM 11162000 
f'JAGl M02tAM 5•67000 NITRON º•00656 

f'"J,aGl FOSFOR 0•02296 POTASS 0,01312 
f"JAGl MNSMOD 84199000 MANTl 5t96000 
f' JAG 1 MANT2 0,58000 TíFJ •9•00000
F"JAGl ex 50.03000 Tfi'FJAGI 1.00000
F'JAG1 TRF'JAGS 1.00000 
f"JAG2 · RECElTA •130t81000 TtRRAl 1,ooOOO
F'JAG2 RETORNO •130,81000 MOlf'AM a,a1000
F'JAG2 M02FAM 5179000 N.l TRON 0.00740
f'JAG2 f"OSFOR 0•02590 POTASS º•01480
f'JAG2 MNSMOD 84152000 TRTf

-
1.1sooo

F"JAG2 TRT2 Ot29000 MANTl 2.75000
F'JAG2 Tf'íJ •9.00000 ex 130181000 
f"JAG2 n�r JAGI 1.00000 TRFJAGS 1,00000 
F'JSCl RECEITA ·64.77000 TERRAl 1.00000 
F"JSCl RETORNO ·64171000 M02F" A� 13004090 
F'JSCl MO:lF'AM 7•06000 NITRON 0,00696 
F"JSCl F"OSf'OR 0•0�436 POTAS� 0iOl392 
F'JSCl MNSMOD 67•85000 MANT2 6195000 
f"JSCl MANT3 0•74000 Tf'FJ •14•00000
F"JSCl ex 64.7?'000 TRf'JSCI 1•00000
f"JSCl TRF"JSCS 1•00000 
f"JSC2 RECEITA -112,oaooo TERRAl l•ooooo 
F'JSC2 F!ETOPNO -112.oeooo M02tA\i 8,98000 
F"JSC2 M03F'AM 6a77000 NITROi\l 0.00788 
f"JSC2 FOSFOR 0,02758 POTASS ◊•01576
FJSC2 MNSMOD 100,09000 iRT2 1esaooo 
f"JSC2 TRT3 0•34000 MANT2 2•55000 
FJSC2 TF"F'J ª14,00000 ex 172.oaooo
r.JSC 2 TRF"JSCI 1•00000 TF?fJSCS 1•00000 
FJVND RECEITA 53.30000 rrr J 1.00000 
F"JVND RETORNO 61.?'?'000 
f"JCPR RECEITA •e4.ooooo Tf'f J -1.00000
FJCPR RETORNO ª84.00000 ex 84•00000
FJCNS TFfJ 1•00000 MORES1 6�25000 
MLHl RFCEITA •157.09000 TERRA1 1.00000 
MLHl PETORNO ·157t09000 M01FAM 4•32000 



166. 

MLH·l M02íAM 3•76000 M03tAM 6•55000 
��LH 1 NITRON 0•01280 rosro� º•04480 

•4LH1 POTASS 0•02560 MNS�On 16•96000 
MLHl TRT1 0•96000 TRT2 o.ioooo 

MLHl TRT3 0•42000 MANT2 0•Q9000 
MLHl TrMLH ·36•00000 ex 157,09000 
MLHl TRMLHI 1,00000 TPMLHs 1-00000
MLH2 RECEITA •242•02000 TERRA1 l•ooooo
MLH2 RETORNO •242.02000 M01FAM 1 • 8.6000 
MLH2 M02FAM h 19000 M03f'A\A 1.23000 
MLH2 NITRON 0•04460 F'OSF"Oq º•03780 
t.tLH2 POTASS 0•02160 CORRET 1•14000' 
MLH2 t.tNSMOD 18-11000 TRT1 1.40000 
MLH2 TRT� o.ssooo TRT3 0•42000 
MLH2 TF'MLH •41.00000 ex 242•02000 
MLH2 TRMLHI 1.00000 TRMLH5 l,00000 
MLHV�D RECEITA 1s.oeooo TF"MLH 1.00000 
HLHVNO RETORNO 14•84000
MLHCPR RECEITA ·11.soooo TfMLH -1.00000
MLHCPR ·RETO�NO •11.soooo ex 17.50000
MARROZ RtCEITA -201.19000 TERRA1 l•ooooo 
MAP.ROZ RETORNO •201.19000 MOlf"AliA a.01000
MAPROZ H02F'AM 9•34000 M03rA'A 6•33000 
MARROZ NITftON º•06000 tOSfOR 0,03000 
MARROZ POTASS 0•06000 MNSMOD 64•70000 
MARROZ TRTl 1•81000 TRT2 0•41000 
MARROZ TF"ARROZ •19.00000 ex 201.19000 
MARRO.Z TRARROZI 1.00000 TRÃRRoZs 1 •. 00000 
MARRVNO RECEITA 2s.20000 TfARRQZ l,oOOOO 
MARRVNO RETORNO 38•04000
t-fARRCPR RECEITA •e1.60000 Tf"A�ROZ ·t•ooooo
MARRCPP RE'TORNO ·e1.60000 ex 81.60000
MAPRCNS TF'ARR02' 1.00000 MORES;, º•63000 
CANA RFCEtTA 1100.00000 TERRA1 l,00000 
CANA RFTORNO 1136•25000 MO 1 F' A M 15•64000 
CANA M02F"AM 10•16000 M03FA'4 6•93000 
ÇANA NITRON 0•03340 rOSFOR 0•04340 
CANA POTASS 0,02480 CORRET º•26000 
CANA MNSMOO 108e74000 TRT1 0.91000 
CANA TRT2 1•33000 TRT3 O• .1 7000 
CANA TRCANAI 1.00000 TRCMJAS 1,00000 
CAF'PRO RECEITA •9e.1eooo TFRRAP 1.00000 
CAF'PRO RETOPNO ª96,16000 M01F'A\i 9•2700,0 
CAFPRO H02F"AM 23-14000 M03FAM 12.75006 
CAFPRD NtTRON 0.14000 F'OSFOR º•03500 
CAF'PRO POTASS 0.12000 CCIRRET º•25000 
CAtPRO MNSMOO 1e.oeooo TRT1 0.40000 
CAF'PRO TRT2 . 0•35000 TRT3 0•75000 
CAF"PRO MOJT2 3,50000 TíCFPRD 1.0.eooo 
CAFP�O Tf"Cf" •12,00000 ex 93tit;&0:00 



CAFlAN RECEITA ª15039000 
CAf:lAN RETORNO -15.39000
CAFlAN M02F'AM 2s.ooooo

CAFlAN POTASS 0 ♦ 04800
CAf"lAN TRT1 0.10000 

CAtlAH TF'CF'lAN 1.00000 

CAF'2AN RtCEITA ·69 ♦ 81000
CAF2AN RETORNO -69087000
CAF2AN MO?F'AM 22•14000
CAF2AN NlTRON o.oeooo

CAF2AN POTASS 0106000
CAF2AN MNSMOO 88.03000 
CAF'2AN TRT2 0•35000 
CAF2AN HANT2 5•00000 
CAF2AN TF'CF -2,70000
C.Af"3AN RECEITA ·81t16000
CAf"3AN RETORNO ·e1.16000
CAF"3AN �02f"AM 23•14000
CAF3AN NITRON 0•01200 
tAF3AN POTA:ss 0•09000 
CAF'3AN TRTl 0•30000 
CAF3AN TRT3 o.3sooo
CAF'3AN TF'CF3AN 1•00000
CAF3AN ex 81-16000
CAF'INV RECEITA 1151 • 35000 

CAFINV RETORNO -111.22000
CAFINV M02F'AM 26•30000
CAF"INV NITRON 0,03200 
CAF"INV CORRET o.soooo

CAF'INV TRT1 3.soooo
CAF"INV ex 111.22000 
CAfINV TRCAFES 1.00000 
CAFVND �ECEITA 180.76000 
CAFVND RETORNO 133.87000 
LAPPRD RECEITA •358.49000
LARPRO RETORNO •358.49000

·LARPRO t-403FAM 11.10000
LARPRO F"OSFOR 0•05150 
LARPRO CORRET 0•60000 
l.APPRO TRT2 1•53000 
LAf>PRO TF'LRPRD 1•00000 
l.APPRO ex 358•49000 
LAR1AN RECEITA 1055,50000 

lAR1AN RETORNO •187.52000
LARlAN M02FAM 14•67000
l.ARlAN NITRON 0•02600 

LAP1AN PQTA.SS 0•01000 
l AR 1 AN MNSMOD 396•64000 
LAR1AN TRT2 2•00000 
LARlAN ex 1a1.s�ooo 

TERRA? 
PA01FAM 
NITRON 
ti'NSMOO 
MANT2 
ex 

TERRA? 
M0lf'A'4 
M03FAM 
FOSF'OR· 
CORRET
TRTl 
TRT3 
TtCF2AN 
ex 

TERRA? 
M01f"AM 
t-403f'At.i 
f'OSFOq 

MNSMOr, 
TRT2 
MANT2 
rrcr 

TERRA? 
M01FA111 
M03FAIA 
POTASS 
t,4NSMOO 

TRT2 
TPCAF'fI 

rrcr 

TERRA? 
M02FA'A 
NITRON 
POTAS� 
MNSMOr, 
TRT3 
TFLR 

TERRA� 
MOlf'AM 
M03F A \oi
F'OSFOR 
CORRET 
TRTl 
TRT3 
TRLARJI 

167. 

1100000 

3-toooo
0•06000

32•64000 
s.00000 

15.39000 

1.00000 
3120000 
3•12000 
0,02000 
Oei:;0000 
0•20000 
Ott 2000 
1.00000 

69•87000 
l•ooooo 
8•30000 
5198000 
0•03000 

68 ti 4000 
0•35000 
3,soooo 

·s.00000

l•ooooo 

25.30000 
6.00000 
º•04800 

326 • 400.00 
0.30000 
1.00000 

1.00000 

l•ooooo 
11 • 10000 

º•05150 
º•05150 

250,64000 
1,53000 

-400.00000

1•00000 
5•66000 
8•96000 
0•01000 

º•83000 
0•50000 
l•r;OOOO 
l,oOOOO 



168. 

LARlAM TRLARJS 1.00000 
LAR2AN RECEITA •130.54000 TERRA:> 1•00000 

LAP2AN RETORNO •130•54000 M02FAt..1 7.49000 

LAR2AN M03FAM 7•49000 NITRON 0.01000 

LAR2AN FosFOR 0.01000 POTASS 0.01000 
L�R2AN MNSMOD 117•98000 TRT2 0,93000 
LAR2AN TRTl 0192000 TfLR2AN 1100000 
LAR2AN ex 130.54000 
LAR3AN RECEITA •153,17000 TíRRA2 1,00000 
LAR3AN RETORNO ·153117000 M02FAM ª•66000 

LAR3AN MO 3f' AM 8•66000 NITRON· 0,02750 
LAP.3AN rosroR 0•02750 PQTAss 0102750 
LAR3AN MNSMOO 122•82000 TRT2 1109000 
LAR3AN TRT3 1•09000 TfLR3HJ 1•00000 
LAR3AN iFLR -100.00000 ex 153117000 
L AR4AN RECEITA •180•76000 'rERRA2 1.00000 

LAR4AN PETORNO •180,76000 M02FAM 12t68000 
LAR4AN tA03FAM 12•68000 NITRON º•04000 
LAR4AN f"OSF'OR 0•04000 poTAss 0104000 
LAP.4AN .t-1NSMOO 219•67000 TRT2 1,30000 
LAP4AN TRT3. 1•30000 Tf'LR4AN 1100000 
LAR4AN TF'LR -200.00000 ex 180176000 
LARVND RECEITA 5•96000 Tf"LR l•ooooo 

LARVNO RETORNO 6130000 
PASNAT TEtfRA3 1100000 t,i02FAM l•ooooo 
PASNAT MNSMOD 4•89000 TF"PASTO •0•A0O0O
PA5NAT TRPTNATI 1•00000 TRPHuTs 1.00000
PASART RECEITA ·1s.09000 TtRRA3 1,00000
PASART RETORNO ·1s.09000 MO 1 F' A >.1 0•32000
PASART M02FAM 0•30000 t,t03tÀ'-' 0•04000
PASART MNSMOO 0162000 TRT1 0.02000
PASART TRT2 0110000 TRT3 0.04000
PASA�T TF'PASTO -2.00000 ex 15•09000
PASART TRPTA-RTI 1.00000 TpPTARTS 1,00000 
PFCCT RECEITA 160192000 t,tOlFA� 5•25000 
PtCCT RETORNO 180•92000 ._.02FAM 5•?5000 
PECCT M03FAM 5,25000 MNSMOD 27.56000 
'PECC T TF"PASTO 2,84000 LMIF'CT 2•840&0 
PtccT LMSPCT 2•84000 
PECLB RECEITA ·as,10000 M01FAu 30•00000 
PECL8 P.ETOP.NO ·ss.10000 M02f'A1,1 30 • ººººº 
PE:CLB t-103f'AM 30•00000 MNSMOn 595174000 
PE:CL8 TF'tALH 6•30000 TíLEITB •22so·, 00000
PECL8 TF'PASTO 1163000 ex 65,10000 
PECLB LMIFLTB 0•61000 LMSPLTB O •6.l ººº 
PECLC RECE'ITA •14.34000 M01FA\i 10,00000 
PE"CLC RETORNO •14.34000 M02f'Alri 10,00000 
PfCLC M03FAM 10,00000 MNSMOr, 147184000 
PfCLC Tf"LEITC •9ao.ooooo TrPASTO 1•?'0000 

PtCLC ex 14134000 LMiíLTC º•59000 



169. 

PECLe LMSPLTC 0,59000 
LBVND RECEITA o.s1000 TtLElTB l,00000 
l BVNO RETORNO o.s?'OOO ex •o.2aooo
t.eVND RECEITA 0•39000 TíLEitC 1•00000
LCVND RETORNO 0,39000 ex -0.19000
LCCNS. Tl='LEITC 1•00000 MOR.ES 3 º•01400
SUINB RECEITA 919,16000 MOlFAt.t 5•00000
SUJNB RtTOPNO 919•18000 M02FAM s.00000
SUINB M03f AM 5•00000 MNSMOÕ 16,11000 
SUINB Tf."MLH 7.50000 LMIFStN-B 7 -10000 
SUINB LMSPSINB 7,10000 
TtANTl t-4ANT1 -1.00000 LMSPANTl l•ooooo 
TF"ANTl TrMLH 0•03000
Tf"ANT2 MANT2 ·1•0◊000 LMSPA�T? l•ooooo 
TF'ANT2 TF"MLH 0,03000
TF°ANT3 M4NT3 -1.00000 LMSPANT3 1•00000 
Tf"ANT3 TF'MLH 0•03000

._.ORESP RtCEITA •17,77000 M01FAM -1.00000
MORESP RETORNO -11.11000 M02F"A>.t -1.00000
t-tORESP M03F A-M -1.00000 MORSf"í 1.00000
MORESP ex 17.77000
�01CONP RECEITA ·5•88000 MO l f' A \ot -1.00000
M01CONP RETORNO -s.seooo M01CON l•ooooo
M01CONP ex s.eeooo

M02CONP RECEITA ·6-158000 M02f'AM -1.00000
�•02C ONP PETORNO •6,58000 M02CON . 1 � ººººº
M02CONP ex 6,58000

µ03CONP RECEITA •7,04000 M03f'AM -1.00000
µ03CONP RtTOf?NO •7,04000 M03CON 1,0000-0
t-403CONP ex 7•04000
µ01FAMP RECEITA 5•65000 M01fAM l•ooooo 

M01FAMP RETORNO 5•65000 ex •2.a2000
M02FAMP RECEITA 5•68000 M02f' A"M l•ooooo
�'02f AtJP RETORNO 5•68000 ex ·2•84000
µ03fA�P RECEITA 6,44000 M03f' A� 1,00000
t,,t03f"AMP RETORNO 6•44000 ex -3,22000
r-.HTRONP RFCEITA •268,92000 N:tTRON -1.00000
NlTRONP -RETORNO •268•'92000 ex 266,92000 
NlTRONCR. RECEITA •268,92000 NITRON -1.00000
NlTRONCR RETORNO •268•92000 U-1CRCus 268•92000 
FOSFORP RECEITA •2ra.a1000 FOSfOR -1.00000
F'OSFORP RETORNO ª278,81000 ex 278•A1000 
F"OSFORCR RECEITA "�?fh 81000 rosr□R -1.00000
F"OSF'ORCR RETORNO •278��1000 LMCRCus 2ra.e1000 
POTASSP RECEITA -2,o.;1000 POTASs -1.00000
POTASSP RETORNO -2�0�21000 ex 2eo.;,1000 
POTASSCR R�ÇEtTA •28f,>.2 'ººº POTASS -1,00000
P!JTASSCR RETORNO •2ao.i1000 LtACRCus 2eo.,1000 
COP.RETP qEéEiT� -39,7 ººº CORRET -1.00000
CORRETP RETORNO •39,reooo ex 39.reooo



M!NSl.10P 

MINS.�DP 
MINSMDCR 
tAINSMOCR 

CF?fDCT 
CRfOCT 
CUSQPK 

CUSOPK 

Tf°TR1TR2 

Tf"TR2TR3 
�HNVTRT 
MINVTP.T 
MINVTRT 
CP.tDINV 
TO�ATE 
TC't!A TE 
TO.�ATE 
TOMATE 

TOMATE 
TO�ATt 
TOMATE 
TOMATE 
MTNVCLH 
�JNVCLH 
M!NVCLH 
SOJA 
SOJA 
SOJA 
SOJA 
SOJA 
SOJA 
SOJA 
50JA 
�UJLC 
s u; ri e 

su:�.,r 

s·u r ;ic 

SUINC 

RECEITA 
RETORNO 
RECEITA 
RETORNO 
RECEITA 
RETORNO 
RECEITA 
RETORNO 
TERRA1 

TERRA2 
RECEITA 

TRT2 
TF"CtHNV 

RECEITA 
. 

. 

RECEITA 
RETORNO 
MO?rAM 
N!TRON 
POTASS 
MNSMOÓ 
TRT2 
TRTOMATS 
tréRtN\/ ... 
RECEITA 
LMSPCLH 
RECEITA 
RETOP.NO 
�'02F' AM 
FOSFOR 
CORRET 
TRT1 

TRT3 
TRSO.JAl 
rr:cttTA 
HC2FA"1 

!Hlf.ilOO 

v·rrs:rnc 

RETORNO 

-1.00000
-1,00000
•l,l-4000
-1,14000

-0.14000
-0.14000

0•26000
0,26000
1.00000
1•00000

ª2863,50000 
•50.00000

31616•67000 
•0•18000*

10858•89000 
10000.00000 

222•35000 
0•37600 
0•62580 

6536•01000 
4 ♦ 90000 

..... .1, .. 0.0.0.0.0 . 
53948•31000 
·3236•90000

1.00000 
558,09000 
699•00000 

2•36000 
0•05560 
1•32000 
0.84000 
0.11000 

1.00000 

3069,66000 

5.00000 

1093.98000 

17.10000 

3069.66000 

170. 

MNSMOO -1.00000
ex 1.00000
MNSMOO -1.00000
LMCRCuS 1.00000
ex -1•00000
LMCRCus 1•00000
ex lilooooo

COPK 1•00000
TERRA? -1.00000
TERRA3 '"'11100000
t�Tl -so.00000
TRT3 •50•00000
LtACRI�V 31816•67000 
TF"C � hJV "'1•00000 

TERRA1 1.00000 
M01FAM 556•00000 
M03FAIJ 40•86000 
J:"OSFOR º•81800 
CORREi 31172000 
TRTl 6t14000 
TRTOMATY 1.00000 

U<1CRhJ\I 53948•31000 

CUi -so.00000

TtRRA1 l•ooooo 

MOlFAM 1,23000 
M03FAM Ô•63000 
pOTASs 0eol860 

MNSMOD 188.59000 
TRT2 0•27000 
CLH 0,10000

1 

TRSOJAS L, 00000 
�Jíül F A,, 5•00000 

MÚ3FA';' 5�00000 
T� r..-:LH 4•50000 
L.IÍ-15Ps l t',c 17•10000 

* Para o grupo das pequenas e médias propriedades, o valor seria -0,15.



171. 

APtNOICE 3 

RESULTADOS 00 MODELO PARA AS 

ATIVIDADES PRODUTIVAS, E AL

GUNS DADOS REAIS OBSERVADOS. 



172. 

1970/71 

ESTRATOS 

ATIVIDADES 
Pequeno Médio Grande 

Modelo Observado Modelo Observado Modelo Observado 

Algodão (hectares) 2.934 3.793 38.957 49.945 21.964 18.895 

Cana (hectares) 2.663 l.973 39.503 71.881 103.370 204.445 

Milho (hectares) 7.727 9.091 54.894 66.137 54.841 68.551 

Arroz (hectares) 3.082 3.852 20.350 21.421 21.523 19.255 

Soja (hectares) 2. 570 2.856 

Batata das águas 
(hectares) 1. 831 1.708 3.558 

Batata da seca 
(hectares) 685 2.160 1.317 

Mandioca (hectares) 263 12.535 3.598 

Feijão das águas 
(hectares) 375 172 2.664 3.552 3.648 3.173 

Feijão da seca 
(hectares) 272 302 3.898 4.990 5.323 4.436 

Tomate (hectares) 721 747 

Café área total 
(hectares) 3.554 3.234 12.760 12.760 36.503 37.465 

Laranja (citrus} área 
total em hectares 6.805 4.060 43.748 28.836 29.972 17.535 

Pecuária bovina de cor 
te (unidades-animal) 4.500 76.500 151.200 

Pecuária de leite 8 
(unidades-matriz) 267 4.890 9.981 

Pecuária de leite C 
(vacas em lactação) 3.686 32.935 102.581 

Suinocultura tipo banha 
(unidades-animal) 33.047 71.572 63.398 

Suinocultura tipo carne 
(unidades-animal) 17.890 

Pasto artificial 
(hectares) 3.990 64,545 202.370 

Pasto natural 
(hectares) 9,469 150.331 348,314 

FONTE: Resultados do Modelo e Dados do IEA. 



173. 

1971/72 

ESTRATOS 

ATIVIDADES 
Médio Grande Pequeno 

Modelo Observado Modelo Observado Modelo Observado 

Algodão (hectares) 3.667 5.648 35.184 44.385 26.828 31.378 

Cana (hectares) 3.595 2.552 56.126 66,572 129.909 202,186 

Milho (hectares) 6.649 5.344 45.562 54.777 43.873 72.466 

Arroz {hectares) 2,466 993 19.333 17.684 20.447 21.523 

Soja (hectares) 3. 341 4.600 

Batata das águas 
(hectares) l.831 1.708 3,558 

Batata da seca 
(hectares) 548 1.728 1.054 

Mandioca (hectares) 263 12.535 3.598 

Feijão das águas 
(hectares) 487 1.080 3.197 4.147 4.185 1.966 

Feijão da seca 
(hectares) 326 296 3.036 3.906 4.178 5,998 

Tomate {hectares) 649 672 

Café área total 
(hectares) 3.826 3.421 14.742 13. 516 43.199 36,460 

Laranja Ccitrus) 
área total em. hectares 9.137 2.612 52.186 28.002 35.822 19.597 

Pecuária bovina de cor 
te (unidades-animal) 5.040 78.718 158.760 

Pecuária de leite 8 
(unidades-matriz) 174 4.255 7 .785 

Pecuária de leite C 
(vacas em lactação) 3.806 18.773 80. 013

Suinocultura tipo banha 
(unidades-animal) 33.047 78.717 63.398 

Suinocultura tipo carne 
(unidades-animal) 25.519 

Pasto artificial 
(hectares) 3.990 56.154 151. 777

Pasto natural 
(hectares) 8,522 145.821 344.831 

FONTE: Resultados do Modelo e Dados do IEA. 



174. 

1972/73 

ESTRATOS 

ATIVIDADES 
Pequeno Médio Grande 

Modelo Observado Modelo Observado Modelo Observado 

Algodão (hectares) 4.584 6.124 43.276 52.935 37.615 16.541 

Cana (hectares) 4.433 2.349 63.948 62.086 127.484 201.963 

Milho (hectares) 5.652 4.142 53.307 50.254 35.098 65.803 

Arroz (hectares) 1.973 368 18.366 17.887 19.425 22.645 

Soja (hectares) 3.566 4.600 

Batata das águas 
(hectares) 1.831 1.708 3.558 

Batata da seca 
(hectares) 438 1.382 843 

Mandioca (hectares) 263 12.535 3.598 

Feijão das águas 
(hectares) 365 298 3.836 4.974 4.813 6.628 

Feijão da seca 
(hectares) 293 397 3.370 5.539 5.014 2.564 

Tomate (hectares) 714 739 

Café área total 
(hectares) 4.371 2 .072 16.124 16.636 49.159 43.371 

Laranja (citrus) 
área total em hectares 11. 979 4.047 60.842 36 .129 40.644 18.475 

Pecuária bovina de cor 
te (unidades-animal) 5.040 61.000 166.698 

Pecuária de leite B 
(unidades-matriz) 113 3.700 6.072 

Pecuária de leite C 
(vacas em lactação) 3.559 24. 717 104.817 

Suinocultura tipo banha 
(unidades-animal) 33.047 86.568 63.398 

Suinocultura tipo carne 
(unidades-animal) 32.470 

Pasto artificial 
(hectares) 3.990 48.854 113. 733

Pasto natural 
(hectares) 9.374 141.446 341.382 

FONTE: Resultados do Modelo e Dados do IEA. 



175. 

1973/74 

ESTRATOS 

ATIVIDADES 
Pequeno Médio Grande 

Modelo Observado Modelo Observado Modelo Observado 

Algodão (hectares) 4.126 2.142 40.385 53.325 33.853 54.935 

Cana {hectares) 5.984 7.026 72.900 70.623 137.014 222.354 

Milho (hectares) 4.804 7 .326 60.022 53.571 45.627 49.603 

Arroz (hectares) 1.578 2.180 17.448 17.825 18.454 18.989 

Soja (hectares) 2.784 1.856 4.636 9.843 

Batata das águas 
(hectares) 1.831 1.708 3,558 

Batata da seca 
(hectares) 460 1.382 843 

Mandioca (hectares) 223 12.535 3.598 

Feijão das águas 
(hectares) 474 730 4.603 9.334 5.535 4.647 

Feijão da seca 
(hectares) 352 117 3.741 4.869 6 .017 4.014 

Tomate (hectares) 785 813 

Café área total 
(hectares) 5.377 4.223 22.327 24.219 56.638 33.658 

laranja (citrus) 
área total em hectares 13.592 9.085 69.671 40.080 41.709 34.152 

Pecuária bovina de cor 
te (unidades-animal) 5.040 83.349 175.033 

Pecuária de leite B 
(unidades-matriz) 203 5.513 7.530 

Pecuária de leite C 
(vacas em lactação) 3.768 31.885 88.037 

Suinocultura tipo banha 
(unidades-animal) 33.047 95.246 63.398 

Suinocultura tipo carne 
(unidades-animal) 35.717 

Pasto artificial 
(hectares) 3.990 42.503 85.299 

Pasto natural 
(hectares) 10.311 137.203 337.968 

FONTE: Resultados do Modelo e Dados do IEA.



176. 

1974/75 

ESTRATOS 

ATIVIDADES 
Pequeno Médio Grande 

Modelo Observado Modelo Observado Modelo Observado 

Algodão (hectares) 5.158 2.596 49.673 65.726 47. 394 49.678 

Cana (hectares) 6.130 6.601 67.797 64.766 133.545 192.532 

Milho (hectares) 4.083 13.768 54.184 62.563 42.352 30.058 

Arroz (hectares) 1.262 2.857 16. 576 25.444 17.531 24.546 

Soja (hectares) 4.176 1.485 6. 027 12.615 

Batata das águas 
(hectares) 1.831 1.708 3.558 

Batata da seca 
(hectares} 368 1.106 674 

Mandioca (hectares) 223 12.535 3.598 

Feijão das águas 
(hectares) 355 1.115 5.524 7.861 6.365 4.610 

Feijão da seca 
(hectares) 422 262 4.152 5.963 7.220 2.463 

Tomate (hectares) 863 894 

Café área total 
(hectares) 5.913 3.087 25.453 23.184 63.308 36.729 

Laranja {citrus) 
área total em hectares 13.694 8,380 77. 768 60.243 47.433 42.670 

Pecuária bovina de cor 
te (unidades-animal) 5.040 83.349 175.033 
Pecuária de leite B 

(unidades-matriz) 364 8.215 9.336 

Pecuária de leite C 
(vacas em lactação) 3.964 41.132 97.337 

Suinocultura tipo banha 
(unidades-animal) 33.047 104.770 63.398 

Suinocultura tipo carne 
(unidades-animal) 39.289 

Pasto artificial 
(hectares) 3.990 42.318 85.299 

Pasto natural 
(hectares) 11.342 163.271 375.144 

FONTE: Resultados do Modelo e Dados do IEA. 



177. 

1975/76 

ESTRATOS 

ATIVIDADES 
Pequeno Médio Grande 

Modelo Observado Modelo Observado Modelo Observado 

Algodão (hectares) 4.095 4.046 53.762 42.047 42.655 40.907 
Cana (hectares) 8.276 6.561 77 .288 66.547 146.196 219.792 
Milho {hectares) 3.470 6.095 44.973 53.925 46.879 51.980 
Arroz (hectares) 1.010 1.581 15.747 23.715 16.654 24.242 
Soja (hectares) 3.341 3.090 7.835 11. 910
Batata das águas 

(hectares) 1.817 1.605 3.558 
Batata da seca 

(hectares) 294 885 539 
Mandioca (hectares) 223 12.535 3.598 
Feijão das águas 

(hectares) 266 885 4.143 5.641 7.320 1.374 
Feijão da seca 

(hectares) 380 273 3.238 5.183 5.776 1.943 
Tomata (hectares) 777 804 
Café área total 

(hectares) 6.926 2.804 30.291 34.349 71.970 32.947 
Laranja (citrus) 
área total em hectares 14.834 8.074 85.434 64.992 49.376 37.067 
Pecuária bovina de cor 
te (unidades-animal) 5.040 83.349 175.033 
Pecuária de leite B 

(unidades-matriz) 655 12.239 11. 577
Pecuária de leite e

(vacas em lactação) 4.114 53.060 107.527 
3uinocultura tipo banha 

(unidades-animal) 33.047 115.247 63.398 
Suinocultura tipo carne 

(unidades-animal) 43.218 
Pasto artificial 

(hectares) 3.990 58.399 85.299 
Pasto natural 

(hectares) 12.476 174.229 416 .410 

FONTE: Resultados do Modelo e Dados do IEA.



178. 

1976/77 

ESTRATOS 

ATIVIDADES 
Pequeno Médio Grande 

Modelo Observado Modelo Observado Modelo Observado 

Algodão (hectares) 2.662 2.979 50.783 43.883 50.434 42.937 

Cana (hectares) 10.383 14.621 88.108 150.513 

Milho (hectares) 2.960 6.549 37.326 49.621 37.503 so.121 

Arroz (hectares) 808 3.518 14.959 17.011 15.821 23.770 

Soja (hectares) 2.673 2.653 10.185 8.047 

Batata das águas 
(hectares) 1.831 1.605 3.558 

Batata da seca 
(hectares) 309 885 539 

Mandioca (hectares) 223 12.535 3.598 

Feijão das águas 
(hectares) 200 499 4.972 5.234 8.418 1.766 

Feijão da seca 
(hectares) 456 897 3.594 6.002 6.931 2.729 

Tomate (hectares) 854 804 

Café área total 
(hectares) 8.720 2.902 37.713 33.259 83.354 44.698 

Laranja (citrus) 
área total em hectares 14.823 92.174 50.575 

Pecuária bovina de cor 
te (unidades-animal) 5.040 83.349 175.033 

Pecuária de leite B 
(unidades-matriz) 1.180 18.235 14.355 

Pecuária de leite e

(vacas em lactação) 4.164 68.447 103.871 

Suinocultura tipo banha 
(unidades-animal) 33.047 126.772 63.398 

Suinocultura tipo carne 
(unidades-animal) 47.539 

Pasto artificial 
(hectares) 3.990 80.591 63.974 

Pasto natural 
(hectares) 13.924 186.387 462.215 

FONTE: Resultados do Modelo e Dados do IEA.


