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RESUMO 

 

Os padrões de distribuição temporal e espacial da pluviometria maranhense possibilitam ser 

observadas ao menos dez (10) regiões distintas. Nesse Estado as lavouras de arroz, feijão, 

mandioca e milho, em geral, cultivadas sem a utilização de tecnologias mais avançadas, 

podendo se constituir em importantes termômetros para aferir a sustentabilidade e a formação 

de expectativas da produção agrícola familiar no Estado. Diante disso, esta pesquisa objetiva: 

Avaliar, de forma experimental, a possibilidade de manter a produção agregada de arroz, 

feijão, mandioca e milho sem expandir às áreas cultivadas, a partir da média histórica, em 

cada uma das dez regiões em que o Maranhão foi subdividido de acordo com as suas 

condições climáticas, entre 1980 e 2016; b - Avaliar as formas como os agricultores familiares 

maranhenses, cultivadores de arroz, feijão, mandioca e milho provavelmente formam 

expectativas de produção. Os dados secundários utilizados foram extraídos da Pesquisa 

Agrícola Municipal e do Instituto Nacional de Meteorologia. O trabalho desenha duas 

metodologias. Para a aplicação do primeiro método, primeiramente criam-se dois grupos: o 

experimental e o de controle. No grupo experimental simula-se que as áreas dessas culturas 

sejam mantidas constantes em seu valor médio histórico. Com este procedimento, a produção 

em áreas superiores à média apenas alcançarão os patamares efetivamente observados ao 

longo do período analisado, por meio do incremento de produtividade. No grupo de controle 

as áreas se mantem tal como foram observadas. Assim, nesta etapa a pesquisa simula como 

deveriam ser os rendimentos das culturas para compensar a não expansão de área. Pelo 

procedimento experimental, para testar se a produção das lavouras ganhou em 

sustentabilidade econômica, comparativamente à forma como os agricultores procederam ao 

longo da série, criou-se o índice de sustentabilidade (ISUS), utilizando técnicas de 

programação linear. O ISUS é utilizado para testar se há diferenças estatísticas entre os dois 

grupos avaliados na pesquisa. Na segunda parte do trabalho simulam-se as formas em que, 

provavelmente, os agricultores formatam as suas expectativas de renda. Para tanto parte-se 

desse conceito, identificando-se os seus componentes, mas introduzindo-se o fator de 

aleatoriedade que é a precipitação anual de chuvas em cada uma das dez regiões em que o 

estado foi dividido. Para gerar as prováveis formas em que os agricultores formatam as suas 

expectativas de renda utilizam-se técnicas de análise de séries temporais. Testam-se modelos 

autor regressivos, médias móveis, auto regressivos e média móveis, simultaneamente, além 

dos modelos iterativos. Geram-se os valores esperados em cada um dos ajustamentos 

selecionados. Os resultados encontrados mostraram que em todas as dez regiões estudadas é 

possível produzir arroz, feijão, mandioca e milho de forma sustentável de um ponto de vista 

econômico, tecnológico e ambiental sem que haja expansão de  áreas a partir de um 

determinado valor, bastando que os agricultores tenham acesso às tecnologias que viabilizem 

maiores níveis de produtividade. Constatou-se que os agricultores familiares maranhenses 

formulam expectativas fundamentalmente com base nas informações dos anos imediatamente 

anteriores, haja vista que todos os modelos ajustados são auto regressivos de primeira ordem. 

 

Palavras-Chave: Pluviometria. Agricultura Familiar. Sustentabilidade. Tecnologias 

agrícolas. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The temporal and spatial distribution of rainfall patterns in Maranhão State aims to be 

observed at least ten (10) distinct regions. In this State the  crops of rice, beans, cassava and 

maize grown, in general, without the use of more accurate technologies, can constitute 

important thermometers to measure sustainability and to extract expectations of family 

farming in the state. Thus, this research aims to: a - Evaluate, experimentally, the possibility 

of maintaining aggregate production of rice, beans, cassava and corn without expanding the 

cultivated areas, from the historical average in each of the ten regions where Maranhao State 

was subdivided according to their weather conditions between 1980 and 2016; b - Assess the 

ways farmers of Maranhão State, growers of rice, beans, cassava and corn form production 

expectations. Secondary data were extracted from the Municipal Agricultural Research and 

the National Institute of Meteorology. The work draws two methodologies. For the 

application the first method, the the development of two grupos: the experimental and the 

controle. In the experimental group is simulated the areas of these cultures are maintained 

constant in their historical average. With this procedure, production in above the average 

areas effectively reaches the levels observed during the reporting period by increasing their 

productivity (yield pre hectare). In the control group areas is maintained as were observed. 

Thus, at this stage the research simulates how should increase crop yields in order to 

compensate the non-expansion of areas. By the experimental procedure, to test if crop yields 

gain in economic, compared to the way farmers preceded throughout the series, it was created 

the sustainability index (ISUS) by using linear programming techniques. This was the 

instrument used to test for statistical differences between the two groups evaluated in the 

survey. The second part of the work simulate up the ways in which, probably, farmers format 

their gross income expectations. For this part it was introduced the randomness factor which 

is the annual precipitation of rainfall. To generate the probable ways in which farmers format 

their gross income expectations are used time series analysis techniques. It was tested 

autoregressive models, moving averages, and auto regressive moving average simultaneously. 

The results showed that in all ten regions is possible to produce rice, beans, cassava and corn 

in a sustainable way without expansion of areas from a certain value: its historical average. To 

do this the farmers must have to access technologies that enable higher levels of productivity. 

Also, it was found that the Maranhão State farmers formulate expectations based on 

information from the immediately previous years, given that all the adjusted models are fist 

order auto regressive. 

 

Keywords:. Pluviometry. Family farming. Sustainability. agricultural technologies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, observa-se que a agricultura familiar sempre desempenhou um 

papel importante para o setor agrícola do Brasil, sobretudo na absorção de mão de obra e 

geração de renda no meio rural, e ainda contribuindo com a produção de alimentos de 

qualidade. Entretanto, esses produtores sempre tiveram a sua expressão econômica 

marginalizada, sendo geralmente caracterizados como produtores de baixa renda, de 

subsistência, agricultura não comercial ou de pequeno porte (ABRAMOVAY e PIKETTY, 

2005). 

O uso de uma forma mais intensa do termo “agricultura familiar” no Brasil é 

relativamente recente, e necessita ser atualizado, a fim de promover o rompimento do 

paradigma de que a agricultura familiar tem como única finalidade “alimentar os familiares”, 

ou ser meramente produtora de alimentos para a subsistência da família (FAO, 2014). É 

importante destacar o potencial desta atividade, principalmente no que diz respeito aos 

aspectos concernentes ao desenvolvimento sustentável, ou à chamada “intensificação 

sustentável” (sustainable intensification) que busca gerar excedentes alimentares por meio do 

aumento da produtividade do trabalho e da terra, sem que haja danos à sustentabilidade 

(SCHNEIDER, 2016). 

Contudo, o meio rural está sujeito a diferentes condições climáticas durante o 

período produtivo, sendo este um dos fatores que mais afetam os níveis de produção das 

culturas. Gouvêa (2008) destaca que as adversidades climáticas, de difícil previsibilidade em 

médio e longo prazo, como geadas, secas, chuva excessiva ou granizo, aumentam o risco 

associado à agricultura. Assim, são de fundamental importância à realização de estudos que 

abordem as características agroclimáticas e sua relação com os níveis de produtividade dos 

cultivos, com o intuito de promover o desenvolvimento do meio rural, beneficiando 

produtores, instituições de financiamento agrícola e direcionando o governo, quanto às 

políticas públicas voltadas para o setor (MENEZES, 2009). 

Nos nove estados do Nordeste brasileiro, os aspectos relacionados à instabilidade 

climática, sobretudo à pluviométrica desempenha papel crucial para que o desenvolvimento 

das atividades agrícolas se desenvolva com sustentabilidade de acordo com as suas diferentes 

dimensões: Econômicas, sociais, ambientais, tecnológicas, políticas, institucionais, culturais 

(PROJETO ARIDAS, 1995; SACHS, 1997) 

Apesar da sua fundamental relevância na definição do sucesso ou do insucesso 

das atividades agrícolas no Nordeste, a instabilidade climática espacial e temporal, não se 
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constitui no maior gargalo para que essa produção se desenvolva atendendo as dimensões de 

sustentabilidade. De acordo com Lemos (2014), os principais gargalos relacionados à 

produção agrícola nordestina estão associados à concentração fundiária, às condições 

climáticas, bem como à degradação dos recursos naturais da região, que é causada, em grande 

parte, pela ação antrópica por meio de práticas agrícolas insustentáveis, tanto por parte dos 

agricultores familiares, como por parte de grandes empresários rurais. Segundo o mesmo 

autor, fornecer ao setor agrícola condições minimamente adequadas, seria um bom começo 

para conter o êxodo rural em larga escala, ajudando a reduzir a exclusão social da população 

regional na qual o Nordeste apresenta um índice bastante alto. 

O Maranhão é um Estado caracterizado ainda pela abundância de recursos 

naturais e pela grande diversidade de ecossistemas (COSTA NETO, 2008; LEMOS, 2014). 

No entanto, nos últimos anos se verifica que a sustentabilidade desses recursos está 

comprometida, ao ponto de impossibilitar o processo de desenvolvimento sustentável dos 217 

municípios localizados nas várias microrregiões do Estado. 

A instabilidade no regime pluviométrico, devido à má distribuição temporal e 

espacial, se constitui em um importante definidor da produção agrícola, principalmente das 

lavouras de sequeiro cultivadas pelos agricultores familiares, no leste do estado, na baixada, 

no litoral e na porção com características de semiárido. Volumes de chuvas abaixo ou acima 

das necessidades hídricas dos cultivos causam problemas de queda de rendimento das 

lavouras. Assim, cultivos como os de arroz, feijão, mandioca e milho em regime de sequeiro, 

necessitam de regimes de precipitação favoráveis (distribuição e intensidade) para que possam 

ter bons rendimentos e proporcionem bons resultados tanto de segurança alimentar como na 

geração de renda para os agricultores familiares maranhenses. 

As fragilidades dos sistemas de produção agrícolas maranhenses mostram o 

quanto os cultivos de arroz, feijão, mandioca e milho estão vulneráveis à instabilidade 

climática, além disso, os agricultores ainda possuem baixo nível de renda e limitada 

capacidade na busca por meios alternativos de sobrevivência em razão do baixo nível de 

inversão em tecnologias adaptadas região, o que se reflete nas oscilações na área colhida, na 

produção e nos rendimentos por hectares dessas lavouras (ALTIERI e KOOHAFKAN, 2008; 

ROSENZWEIG e HILLEL, 2005).  

Além do mais, fundamentalmente, a instabilidade dos preços agrícolas coloca os 

agricultores em uma situação de incerteza, no que concerne à comercialização do excedente 

que produzem e que lhes poderiam viabilizar renda monetária, resultando como saída se 

adaptar a essas oscilações para continuar a gerar renda monetária por meio dessas atividades. 
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Dessa forma, cenários mais desejáveis para os agricultores familiares 

maranhenses devem levar em consideração trajetórias para futuros mais sustentáveis, que 

assegurem a convivência no meio em que habitam, por meio da superação tanto dos 

crescentes impactos causados pela mudança climática, como das vulnerabilidades sociais e 

climáticas que vivenciam esses agricultores (FOLKE, 2006; NELSON et al., 2007). 

No Maranhão, em função da fronteira agrícola que ainda é prevalecente, as 

práticas agrícolas das lavouras alimentares (arroz, feijão, mandioca e milho) sempre foram 

realizadas usando a tecnologia tradicional e rudimentar que consiste em avanços em novas 

áreas que são desmatadas, ou a retirada da capoeira que estava se recuperando. O substrato 

lenhoso é queimado, sendo a forma de preparo do solo que os agricultores dispõem para fazer 

deixar a terra pronta para o plantio. A queima é a forma de conseguir, no primeiro ano, 

acrescentar macro e micronutrientes ao solo por meio das cinzas. (FERNANDES, 2005). 

Contudo, apesar de ser ainda recorrente, esta prática não é sustentável nem em 

médio prazo. Isto porque depois do segundo ano de cultivo, a produtividade (ou o 

rendimento) das lavouras tende a cair. Neste momento os produtores avançam em áreas que 

estavam em repouso, que ainda não foram exploradas (FERNANDES, 2005). 

Assim, se houver a possibilidade de manter a produção, sem que haja a expansão 

das áreas, mas elevando-se a produtividade da terra, ou o seu rendimento por hectare 

cultivado, os agricultores poderiam auferir patamares de produção e de renda, dados os 

preços, que aufeririam se elevassem as suas áreas de cultivo. Adicionalmente, as áreas 

poupadas poderiam ficar em pousio, para a formação de capoeira, regenerando a vegetação, 

ou serem cultivadas com espécies florestais de valor econômico de longo prazo, ou mesmo 

com fruteiras, que impactariam positivamente no ambiente e na renda. Desta forma a 

produção de alimentos poderia ser sustentável no longo-prazo porque não careceria de novas 

áreas para serem cultivadas. Mas isso requer, obviamente, uma forte inserção de políticas 

públicas de pesquisa e extensão rural que favoreçam a disseminação de técnicas que elevem o 

rendimento das lavouras. Isto provocaria uma verdadeira revolução no cultivo de alimentos. 

Esta é uma das propostas desta pesquisa. 

Diante das incertezas, a cada novo ano que se inicia os agricultores em geral, e os 

maranhenses, em particular formulam expectativas acerca das áreas que irão plantar, dos 

rendimentos das lavouras e da renda que auferirão, dados os preços que serão praticados. A 

decisão de plantar determinada área dependerá do sucesso ou insucesso da safra anterior, da 

disponibilidade de mais terras, caso planeje expandir, e dos tipos de cultivares relacionados 

com o padrão tecnológico de que dispõe. Dessa forma, sobre essas variáveis o agricultor 
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detém algum controle. Mas tem aquelas que estão fora da sua capacidade de decisão. Em todo 

o caso, ao decidir o que, quanto e como plantar na próxima safra, o fará formando 

expectativas que se baseiam em observações passadas.  

A teoria econômica preconiza que o nível de produto de um determinado ano está 

associado, dentre outras variáveis, aos padrões de preços praticados no passado mais recente, 

em geral, no preço do período imediatamente anterior. 

Outra variável sobre a qual os agricultores não têm a menor condição de 

anteverem qualquer resultado é a precipitação de chuvas. Sabe-se que as chuvas de um 

período, pouco ou nada têm a ver com o que aconteceu no período anterior. A pluviometria é 

um fenômeno meteorológico que depende de vários fatores como movimento de marés, força 

e direção dos ventos e, principalmente, existência de florestas abundantes. Contudo, os 

agricultores, em geral, associam as chuvas que acontecerão num determinado ano àquelas que 

aconteceram no período imediatamente anterior. No Maranhão falam “como o ‘inverno’ do 

ano passado foi bom, o deste ano também o será”. De um ponto de vista meteorológico esta 

relação de causa e efeito não existe. 

Para as atividades agrícolas, chuvas em excesso ou em escassez são igualmente 

problemáticas. Assim, as atividades agrícolas que dependem exclusivamente do regime 

pluviométrico, como é o caso da produção de arroz, feijão, mandioca e milho no Maranhão 

ficam altamente vulneráveis às oscilações deste fator meteorológico. Em geral, os agricultores 

formulam suas expectativas a partir dos níveis de precipitação das experiências passadas, 

sendo este um dos fatores que interferem em ter ou não ter uma safra boa para as lavouras 

alimentares. Assim, estudar as relações entre o rendimento agrícola, os níveis de precipitação 

e a sustentabilidade desses cultivos, exige a utilização de ferramentas que auxiliem no 

entendimento dos padrões de variabilidade, vulnerabilidade, resiliência e de sustentabilidade 

das lavouras alimentares no Maranhão. 

Desta forma, a relevância do tema está ancorada na importância socioeconômica e 

ambiental que os cultivos de arroz, feijão, mandioca e milho possuem para os agricultores 

familiares maranhenses. Outro fato a destacar, é a ausência de trabalhos econômicos que 

avaliem a sustentabilidade dessas atividades nas diferentes regiões do Estado, e busquem 

analisar como os produtores formulam suas expectativas, a fim de tomar a decisão de produzir 

levando em consideração as informações de que dispõem. Conhecendo como isso acontece 

seria possível planejar intervenções necessárias, para reduzir os impactos negativos na renda e 

na segurança alimentar dos agricultores familiares maranhenses produtores dessas culturas, 

predominantemente viabilizadas por pequenos agricultores familiares. 
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Nesta pesquisa produzem-se dois experimentos associados à produção de arroz 

em dez regiões maranhenses que foram homogeneizadas de um ponto de vista climático no 

trabalho de Menezes (2009). 

No primeiro experimento avalia-se comparativamente com a forma que os 

agricultores maranhenses exercitam a produção de arroz, feijão, mandioca e milho nas dez 

regiões homogeneizadas, com uma alternativa em que as suas áreas cultivadas ficassem 

estabilizadas em um determinado tamanho, liberando os excedentes para pousio, para plantio 

de espécies florestais de valor econômico ou para o cultivo de fronteira. Caso a 

experimentação se viabilize em uma ou em todas as regiões homogeneizadas, assume-se nesta 

pesquisa que nessas regiões a produção daqueles alimentos seria sustentável. 

O outro experimento que a pesquisa exercita é a tentativa do entendimento de 

como os agricultores maranhenses situados em cada uma daquelas dez regiões formam as suas 

expectativas para os cultivos futuros daquelas lavouras. 
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2 OBJETIVOS  

 

Com base no que foi explanado até aqui esta pesquisa tem os seguintes objetivos. 

 

2.1 Objetivo geral: 

 

Estabelecer desenhos experimentais que viabilizem a produção sustentável de 

arroz, feijão, mandioca e milho em dez regiões homogeneizadas pelo clima do Maranhão, ao 

tempo em que busca experimentar a forma como provavelmente os agricultores formam as 

expectativas de cultivo dessas lavouras nessas regiões no período de 1980 a 2016. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

 

 Avaliar de forma experimental a possibilidade manter a produção agregada de arroz, 

feijão, mandioca e milho sem expandir às áreas cultivadas, a partir da média histórica, 

em cada uma das dez regiões em que o Maranhão foi subdividido de acordo com as 

suas condições climáticas de 1980 a 2016; 

 Avaliar as formas como os agricultores familiares maranhenses, cultivadores de arroz, 

feijão, mandioca e milho, formam as suas expectativas de produção no longo prazo, 

inclusive considerando os aspectos climáticos. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico está divido em seis seções, as quais abordam temas que 

fundamentam o estudo central do presente trabalho. 

 

3.1 Generalidades do Conceito de Agricultura Familiar 

 

Nos últimos anos, a produção agrícola familiar vem sendo intensamente estudada 

devido a sua importância social e econômica na vida dos agricultores. De um modo geral, os 

agricultores familiares se caracterizam pela diversidade que decorre das especificidades 

inerentes a esse tipo de produção, tais como: tamanho da propriedade, em geral pequeno ou 

médio, grau de emprego de técnicas agrícolas, utilização de mão de obra predominantemente 

familiar, disponibilidade de recursos, acesso ao mercado, capacidade de geração de renda 

monetária e, sobretudo, se trata de uma forma de proteção contra os riscos inerentes à 

produção agrícola que são também pulverizados quando há mais de uma atividade sendo 

praticada (SANTOS, 2007; BUAINAIN et al., 2003). 

De um ponto de vista oficial, para ter acesso às politicas destinadas a esse tipo de 

atividade agrícola, o Governo brasileiro estabelece que agricultura familiar é aquela praticada 

por agricultores que utilizem mão-de-obra predominantemente familiar, que não possuam 

áreas que superem quatro módulos fiscais, residem na propriedade ou em povoado próximo 

aos aglomerados urbanos, e que ao menos 80% de sua renda bruta familiar anual seja 

proveniente do exercício da atividade rural (BRASIL, 2015). 

Apesar de fundamental no processo de modernização da agricultura brasileira, 

mediante políticas de financiamento a juros subsidiados, o Estado acabou privilegiando 

apenas grandes produtores principalmente na compra de máquinas, sementes e insumos 

(SOUZA, 2002). Mattei (2014) destaca que essas politicas agrícolas acabaram excluindo a 

agricultura familiar do processo de modernização, uma vez que grande parte desse setor ficou 

à margem dos benefícios oferecidos pelas políticas, sobretudo em relação ao crédito rural, aos 

preços mínimos e ao seguro da produção. Porém, na visão de Leite (2011, p.46), a 

modernização da agricultura não impõe que os pequenos agricultores sejam extintos, pode 

significar o fortalecimento deles, desde que não fiquem alheios aos processos de inovação. 

Para Alves (2006), os programas que visam aumentar os excedentes produzidos 

pela agricultura familiar são arranjos que buscam uma solução agrícola para o problema de 

pobreza rural. Contudo, o autor ressalta que para conseguir elevar os excedentes produtivos, 
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os agricultores possuem dois caminhos: aumentar a quantidade de áreas cultivadas ou fazer 

cada hectare produzir mais. Assim, a tecnologia, o crédito rural, a extensão e a administração 

rural acabam sendo indispensáveis para o fortalecimento da agricultura familiar.  

Envolver lideranças rurais e urbanas, prefeituras e governadores, foi uma das 

saídas que a região Sul encontrou para proporcionar condições favoráveis para alavancar a 

pequena produção agrícola familiar. Com essa aliança, os pequenos produtores conseguiram 

reduzir os impactos causados pelas imperfeições de mercado, como também possibilitou ao 

serviço de extensão rural assistir melhor os agricultores (ALVES e SOUZA, 2015; ALVES et 

al., 2016). 

No Nordeste estão inseridos aproximadamente 50% dos estabelecimentos de 

agricultura familiar do Brasil, que se destacam pela importância na produção de alimentos e 

ocupação de mão de obra no meio rural (FRANÇA et.al., 2009; GUANZIROLI e VIDAL, 

2011). Dentre os produtos cultivados na região, predominam feijão caupi (Vigna unguiculata 

L.), milho (Zea mays L.), arroz (Oryza sativa L.) e mandioca (Manihot esculenta), pois são 

culturas alimentares, fomentadoras de renda monetária, e de fundamental importância para 

nutrição das famílias e permanência dos agricultores familiares na zona rural. (CENSO 

AGROPECUÁRIO, 2006). 

Nessa região, a agricultura está sujeita a altos riscos de perdas de safra devido à 

alta variabilidade, tanto temporal como espacial, das precipitações pluviométricas, além do 

predomínio de solos de aptidão restrita para lavouras, devido ao elevado processo de 

depredação dos horizontes (DUQUE, 1980). Somando-se a isso, a utilização de tecnologias 

que ignoram as condições específicas de cada ambiente são pontos que merecem destaque por 

atingirem diretamente pequenos, médios e grandes produtores, por meio da redução do 

rendimento das lavouras e da renda desses agricultores. 

De acordo com o estudo de Ferreira e Mello (2005), os períodos de precipitação 

da região Nordeste brasileira sofre influência direta do fenômeno El Niño-Oscilação Sul 

(ENOS). Concomitantemente, esse fenômeno também influência diretamente o rendimento 

(produtividade da terra) das culturas, pois, a grande maioria dos produtores agrícolas 

familiares da região cultivam suas lavouras por meio do regime de sequeiro, dependentes da 

quantidade, da distribuição e da intensidade das chuvas. 

A agricultura, por depender diretamente dos fatores edafoclimáticos, pode ser 

mais sensível às mudanças climáticas, dado que, mesmo com todos os avanços tecnológicos, 

dispor de condições climáticas favoráveis ainda é um fator chave para obter bons níveis de 

produtividade agrícola (DESCHÊNES e GREENSTONE, 2007; FISHER et al., 2012). 
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Gouvêa (2008) destaca que as adversidades climáticas, de difícil previsibilidade em médio e 

longo prazo, como geadas, secas, chuva excessiva ou granizo, aumentam o risco associado à 

agricultura. 

Em decorrência da instabilidade climática do Nordeste, os produtores da região 

acabam ficando vulneráveis ao colapso do sistema produtivo e à destruição dos meios de 

produção, acumulados à custa de grandes sacrifícios, sendo esta condição intensificada pela 

ocorrência dos períodos de seca. De acordo com Margulis e Dubeux (2010), as regiões Norte 

e Nordeste são as regiões com maior vulnerabilidade às mudanças climáticas no Brasil. 

Magalhães (1988); Pereira e Cuellar, (2014) relataram que, nos anos de ocorrência do El 

Niño, as perdas agrícolas em seus Estados são potencializadas, devido às secas serem mais 

intensas, nas áreas semiáridas dessa região. 

 

3.2 Vulnerabilidades da Produção Agrícola Familiar 

 

O conceito vulnerabilidade pode ser abordado em diferentes áreas de estudo, por 

meio de diversas formas de análise, assim como: direcionada a uma pessoa, a um grupo social 

ou a uma categoria, conforme a sua capacidade de prevenir, de resistir e de contornar 

potenciais impactos (SABINO, 2013). Entretanto, para uma melhor compreensão sobre o 

tema, é importante delimitar as diferenças conceituais existentes entre risco, vulnerabilidade e 

ameaça. 

Conforme Rebelo (2003), o risco é o somatório de fatores independentes à 

vontade do homem (ameaça), com algo resultante da ação direta ou indireta do homem (ou 

seja, a vulnerabilidade). Desse modo, embora a ameaça possa ser previsível, é mais difícil de 

ser controlada, haja vista que, se tratar de um fator externo, portanto, de difícil domínio. No 

caso da vulnerabilidade, por ser, em geral, um fator interno, é passível de mudanças 

(CARDONA, 2001). 

Para De Leon (2006), o conceito de vulnerabilidade se relaciona estreitamente à 

ideia da propensão de grupos ou sistemas serem afetados por fatores que independem deles, 

ou mesmo a inabilidade – desses grupos ou sistemas - de lidar com as condições adversas, 

previsíveis ou não, desde que haja alguma ocorrência. Concomitantemente, percebe-se que o 

autor faz uma ligação com a ideia de os sistemas possuírem ou não a capacidade de se 

recuperar de desastres: serem resilientes. 
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Na visão de Kuhnen (2009), risco e vulnerabilidade estão visceralmente ligados, 

pois, a vulnerabilidade é uma condição não controlada pelo indivíduo, que o coloca em um 

cenário de risco. Entretanto, o autor salienta que dois grupos podem apresentar predisposição 

a certos perigos, contudo, não possuem o mesmo risco, por não estarem na mesma conjuntura 

de vulnerabilidade (KUHNEN, 2009). Pode-se citar como exemplo, a vulnerabilidade 

associada a fenômenos climáticos como vulcões, tsunamis, tempestades e outros. Os grupos 

sociais suscetíveis a este tipo de vulnerabilidade pouco ou nada podem fazer, pois, tanto os 

ricos quanto os pobres estão sujeitos aos impactos desses desastres naturais. Porém, os 

impactos e as consequências desses fenômenos serão mais sentidos pela população mais 

pobre, que não possuem os recursos necessários para lidar com os efeitos dessas catástrofes e 

serão mais vulneráveis a ela (LEMOS, 2015). 

Em 2003, as Nações Unidas publicaram um relatório caracterizando duas 

vertentes da vulnerabilidade (UN, 2003 apud LEMOS, 2015). Na primeira, o documento 

associa a vulnerabilidade econômica com a ocorrência de fenômenos naturais como ciclones, 

tempestades, entre outros. Já a segunda, a vulnerabilidade estrutural, está relacionada a 

condições que persistem durante vários anos, independente das ações internas, e aquelas 

derivadas de falhas das políticas internas ao próprio país (UN, 2003). 

Diversos autores relacionam vulnerabilidade a três fatores: a exposição, 

relacionado ao grau em que os sistemas estão em contato com perturbações; a sensibilidade, o 

quanto os sistemas são acometidos pelos estresses; e a capacidade adaptativa, habilidade que 

um sistema possui de se harmonizar com as oscilações climáticas (IPCC, 2001; ADGER, 

2006; FIGUEIRÊDO et al., 2010;). As influências sociais e ambientais resultam no grau de 

exposições e sensibilidades. Os fatores sociais, culturais, políticos e econômicos indicam a 

capacidade adaptativa (SMIT e WANDEL, 2006). 

Birkmann (2005) elenca cinco esferas teóricas relacionadas ao conceito de 

vulnerabilidade, são elas: vulnerabilidade como fator interno de risco; como probabilidade de 

sofrer danos; como dualística de suscetibilidade e capacidade; como estrutura múltipla 

(suscetibilidade, capacidade, exposição, capacidade de adaptação) e última, considerada de 

maior importância para este estudo, pois abrange todas as outras quatro abordagens anteriores 

que é vulnerabilidade multidimensional (aspectos físicos, sociais, econômicos, ambientais e 

institucionais). 

Diante das definições expostas anteriormente entende-se neste trabalho que o 

conceito de vulnerabilidade está associado com a incapacidade, por parte dos agricultores 

familiares, de prevenir, de resistir e de contornar impactos negativos referentes aos aspectos 
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econômicos, sociais, ambientais e institucionais. Conforme Blum (2001), grande parte dos 

estabelecimentos familiares apresentam vulnerabilidades nos seguintes fatores: terra, mão de 

obra, capital e capacidade empresarial. Pode-se acrescentar a esse grupo de vulnerabilidades a 

dificuldade ao acesso às tecnologias adequadas e adaptadas por parte dos agricultores 

familiares do Nordeste, principalmente. 

Para que os riscos sejam reduzidos, é essencial desenvolver ações com o propósito 

de condições de vulnerabilidade em que se encontram as pessoas, os grupos sociais ou as 

categorias frente aos danos. Consequentemente, uma vez a vulnerabilidade sendo um estado 

construído socialmente, é passível de mudanças, sendo, portanto, necessário conhecer o que 

leva algo a ser vulnerável (SABINO, 2013).  

Dessa forma, para se entender as fragilidades da agricultura familiar em um 

determinado local é importante que sejam analisadas as características especificas daquela 

região. Na visão de Portugal (2004), os obstáculos associados ao desenvolvimento da 

agricultura familiar acabam sendo maiores, à medida que se consideram as particularidades de 

cada local, já que os problemas são diferentes em cada região, Estado ou município. 

Por meio da identificação das vulnerabilidades de uma região, podem ser 

elaboradas modificações a fim de desenvolver práticas agrícolas, padrões de cultivo e espécies 

de plantas adaptadas, com o proposito de se atingir bons rendimentos nos anos normais de 

precipitação e diminuir o declínio da produção e a perda de renda durante os anos de seca 

(WILHEMI e WILHITE, 2002). 

O volume e a distribuição das chuvas são fatores limitantes, mas não únicos, para 

as atividades agrícolas, principalmente na produção de lavouras de sequeiro cultivadas pelos 

agricultores familiares que, em sua maioria, dependem das chuvas para cultivar as culturas, 

alimentar o gado e, consequentemente, sustentar a família. Nesse cenário, a vulnerabilidade 

dessas lavouras desencadeia impactos socioeconômicos, ambientais e até de sobrevivência 

para todos os que dependem direta e indiretamente da produção agrícola familiar. Percebe-se 

então uma ligação evidente a temas como pobreza, exclusão social, políticas públicas, 

impactos da globalização na agricultura, ou a degradação dos ecossistemas, em vez de um 

foco na vulnerabilidade restrita aos impactos da mudança do clima. 

Para Fischer, Shah e Van Velthuizen (2002), comunidades agrícolas vulneráveis 

são mais suscetíveis a choques econômicos, o que impacta no bem-estar de suas populações. 

Os autores ressaltam ainda que agricultura depende de fatores associados ao crescimento 

populacional, pobreza e fome, recursos hídricos, tecnologia agrícola e acesso a insumos, 

variedades de culturas adaptadas às condições locais, acesso ao conhecimento, infraestrutura, 
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serviços de extensão agrícola, sistemas de comercialização e armazenagem, mercados 

financeiros rurais e status econômico e riqueza, para adaptar-se a estresses sociais, ambientais 

e econômicos (FISCHER, SHAH e VAN VELTHUIZEN, 2002). 

Mesquita (2015), ao analisar a vulnerabilidade das lavouras de sequeiro do 

Semiárido Brasileiro no período compreendido de 1996 a 2014, conseguiu identificar os 

municípios em que os cultivos de milho, mandioca e feijão em regime de sequeiro são mais e 

menos vulneráveis, além detectar uma heterogeneidade na região, geralmente desprezada na 

elaboração de políticas agrícolas e essenciais para a definição de prioridades de investimentos 

para a região. 

De acordo com Lemos (2015), apesar de o Maranhão ainda não ter reconhecido 

municípios no semiárido, existem aqueles que apresentam indicadores agregados e de 

vulnerabilidades piores do que o conjunto dos municípios de outros Estados, localizados no 

Semiárido Brasileiro. Com esse estudo, o autor propõe que os municípios que possuam 

características de semiárido, recebam um tratamento diferenciado das políticas públicas, como 

o acesso ao Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) do Ministério da 

Integração Nacional, aos juros e períodos de carências diferenciados do PRONAF, como 

também aos programas nacionais de recuperação de áreas degradadas e de combate à 

desertificação (LEMOS, 2015). 

A agricultura maranhense contribui com 16% do PIB do Estado (IMESC, 2017), 

entretanto o setor pode ser considerado vulnerável, dado que a atividade agrícola defronta-se 

com diversas ameaças, seja social, política, ambiental, tecnológica ou econômica que 

contribuem para que ela se torne uma categoria propícia a sofrer danos. Mesquita (2016) 

salienta que essa situação se agrava principalmente quando se analisa as condições das regiões 

mais pobres, que dotam de menos artifícios para lidar com tais entraves e que, por isto, 

possuem menor capacidade de adaptar-se e serão, por isso, mais vulneráveis. 

Em grande parte dos municípios maranhenses, as lavouras alimentares sempre 

foram cultivadas, preponderantemente em consórcios, ou em sequencia, num sistema de 

agricultura itinerante, na qual os agricultores derrubam e queimam a vegetação nativa ou em 

estágios de regeneração, seguindo-se de um período de cultivo e, após o declínio da 

fertilidade do solo, a deixam em repouso para restauração dos nutrientes, e partindo em busca 

de novas áreas, onde realizam as mesmas práticas de limpeza, utilizando o fogo 

(FERNANDES, 2005; FERRAZ JUNIOR, et al., 2007). Nesse sistema, conhecido como 

“roça no toco”, as cinzas decorrentes das queimadas são incorporadas ao solo, tornando-se 

fonte natural de nutrientes minerais para as lavouras de arroz, feijão, mandioca e milho. Essas 
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práticas apenas podem ser realizadas por um curto período definido de tempo (dois a três anos 

no máximo), sendo em seguida abandonada para repousar, e os agricultores avançam em 

outras áreas, dando prosseguimento a esse processo que acaba sendo cíclico, porque depois do 

período de pousio ele retorna às áreas anteriores. Com o tempo essas áreas entrarão fatalmente 

em processo de perda da fertilidade natural que não é reposta devido à dificuldade tecnológica 

a que estão submetidos esses agricultores (DUQUE, 1963; ANDRADE, 1999, FERNANDES, 

2005). 

Para Lemos (2015), o ano de 1982 foi considerado o ano d’ouro para a agricultura 

familiar maranhense. Naquele ano o Maranhão colheu 2,29 milhões de hectares com arroz, 

feijão, mandioca e milho juntos, e a produção diária per capita (3.584 gramas/dia per capita). 

Com esses quatro itens também foi a maior de uma série que começa em 1950 de produção, 

área colhida de arroz. Ainda segundo o autor, atualmente 1,15 milhões de hectares, são áreas 

ocupadas com lavouras alimentares produzidas por Unidades Agrícolas Familiares. 

O Maranhão possui a 5º maior produtividade de arroz do País e a 1º do Nordeste, 

tendo o destaque na agricultura familiar, com 93% das propriedades exercendo a orizicultura, 

como também a maior parte da produção e área cultivada (DA SILVA et al., 2016; 

MARANHÃO, 2016). Zonta e Silva (2014) destacam que a planta é cultivada em 

praticamente todos os municípios do Estado, predominando o cultivo em sistema de sequeiro. 

Possui grande importância socioeconômica para o Estado, tanto pelo alto consumo deste 

alimento pelos maranhenses, capaz de suprir 20% da energia e 15% da proteína da 

necessidade diária de um adulto, como pela geração de renda para os produtores (FAO, 2004). 

Santos (2010) salienta que o Maranhão possui grandes perspectivas para o cultivo de arroz, já 

que o Estado conseguiu se sustentar como grande produtor, sendo necessário agora conciliar 

políticas de apropriação tecnológica com desenvolvimento da cadeia produtiva. 

A quantidade produzida de feijão (em grão), no Maranhão, em 2015 foi de 45.918 

toneladas, ocupando a 5ª posição do Nordeste (IGBE, 2016). De acordo com (ZILLI et al., 

2009), o feijão caupi (do gênero vignia) possui expressiva importância socioeconômica na 

região Nordeste, por ser uma das principais fontes de proteína de baixo custo para a 

alimentação humana, além de gerar emprego e renda para a população. A cultura possui ciclo 

curto, exigência hídrica maior na fase de desenvolvimento vegetativo e menor na fase de 

germinação, bem como rusticidade que proporciona a essa lavoura desenvolver-se em regiões 

em que o solo seja considerado de baixa fertilidade (ARAÚJO et al., 1984; DA SILVA et al., 

2016). O plantio dessa leguminosa ocorre nos meses de outubro, novembro e dezembro e a 

colheita de janeiro a maio.  
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A mandioca é outro cultivo que se destaca na região Nordeste e no Maranhão, 

sendo um alimento produzido em praticamente todos os municípios do Estado, nas mais 

diversas condições edafoclimáticas. A cultura é uma das principais fontes energéticas para 

populações de países tropicais, importante matéria-prima para agroindústrias, além de 

geradora de ocupação e renda, principalmente para os agricultores familiares, pois, além de 

ser resistente à seca, possui um ciclo mais longo. Isso lhe permite vantagens maiores de 

recuperação diante das demais culturas anuais como, arroz, milho e feijão (CARDOSO, 

2003). O principal destino da exploração é o consumo humano, sendo aproximadamente 80% 

consumida sob a forma de farinha e o restante distribuído entre o processamento da tiquira, da 

fécula, de produtos culinários e uso na alimentação animal (MARANHÃO, 2016). 

O notável crescimento da produção das lavouras de milho no Maranhão pode ser 

explicado, principalmente, pela elevada capacidade tecnológica e pelo avanço da fronteira 

agrícola da região conhecida como MATOPIBA
1
. Na região, o cultivo de milho representa 

32,5% da produção total de grãos, perdendo somente para a soja, com 54% da produção. Já na 

agricultura familiar, o cultivo de milho é feito em todo o Estado, sobretudo, em consórcios 

com as culturas de arroz, feijão e mandioca. Para os pequenos agricultores, essa lavoura 

destina-se ao consumo interno na forma de alimentação humana e animal local, enquanto que 

os grandes produtores destinam sua produção para a exportação ou para abastecer granjas 

(avícolas), Indústrias Alimentícias, e Indústrias de Rações nos outros Estados do Nordeste. 

Nesse contexto, se percebe que os cultivos alimentares são de grande importância 

para a Agricultura familiar, sobretudo, para o Maranhão. Porém, ao analisar a produção e os 

rendimentos dessas culturas se percebe que, com exceção do milho, elas ficaram estagnadas, 

evidenciando a falta de apoio técnico e total descapitalização dos produtores, os quais 

procuram produzir, com raras exceções, para subsistência, e, praticamente, sem uso de 

tecnologias. 

 

3.3 Sustentabilidade 

 

Nas últimas décadas, o conceito de sustentabilidade tem proporcionado diversas 

reflexões e debates entre os pesquisadores que se propõem a peregrinar pelo tema. Porém, 

devido à grande quantidade de pesquisas relacionadas ao assunto, surgiram inúmeras 

definições, com inevitáveis contradições e múltiplos significados. De acordo com Floriani 

                                                           
1
 O acrônimo designa uma extensão territorial formada pelos Estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Pará. 
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(2004), essa diversidade de definições sobre sustentabilidade, é um resultado natural esperado 

e de grande importância, sobretudo pela quantidade de pesquisas nas áreas interdisciplinares, 

como: ecologia social, ecologia política, ecogeografia ambiental, história ambiental, economia 

do meio ambiente e sociologia ambiental. 

A busca por uma definição de sustentabilidade que consiga ter o consentimento de 

boa parte dos pesquisadores continua, pois para alguns o conceito está relacionado com 

persistência e capacidade de perpetuar; para outros, isto implica resiliência e habilidade de se 

regenerar após distúrbios e dificuldades inesperadas (PRETTY, 1995). Por essa razão, 

solucionar possíveis inconsistências entre essas abordagens, e entre os objetivos da agricultura 

sustentável em geral, continua sendo um desafio conceitual e analítico (YUNLONG, 1994). 

A caracterização é uma importante exigência para que o conceito de 

sustentabilidade seja utilizado como parâmetro balizador de mudanças consistentes. Hansen 

(1996) sugere que a caracterização desse conceito deve atender aos seguintes fundamentos: 

ser literal, direcionada para o sistema, quantitativa, preditiva, estocástica e diagnóstica. 

Segundo o mesmo autor, esses elementos identificam fraquezas nas abordagens existentes e 

também sugere direções para pesquisas futuras, relacionadas à sustentabilidade dos sistemas 

agrícolas (HANSEN, 1996). 

De acordo com Paehlke (1999), o assunto vem sendo abordado de diversas 

maneiras; uma delas é fazendo a distinção entre sustentabilidade de recursos restrita e 

sustentabilidade social e ambiental ampla. Ainda segundo o autor, a sustentabilidade social e 

ambiental ampla é definida como “bem-estar social por unidade de impacto ambiental”, e está 

associada a problemas como: a poluição, perda de ambientes naturais, alterações climáticas, 

genéticas, extração de energia e matéria que excedem a capacidade de reposição. 

Alguns pesquisadores se propõem analisar a sustentabilidade de uma forma mais 

conjuntural, analisando os diversos elementos que impactam o tema e proporcionam o 

desenvolvimento de uma região. Para Ferreira (2005), a sustentabilidade deve ser estudada a 

partir de suas várias dimensões, dando ênfase as dimensões sociais já bastante difundidas e 

aceitas entre os pesquisadores políticos: democracia, equidade e eficiência, deixando de 

abordar somente o pensamento ambiental ou a relação sociedade-ambiente, e incluindo o 

pensamento político-institucional. 

Porém, quando o sistema econômico cresce de tal forma que a demanda e a 

pressão sobre o meio ambiente superam os seus limites, a economia entra em crise. Destarte, a 

sustentabilidade econômica se torna uma opção preferível, pois a mesma abrange alocação e 

distribuição eficientes dos recursos naturais dentro de uma escala apropriada. 
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De acordo com Bartelmus (2003), a vertente econômica da sustentabilidade está 

relacionada à manutenção do capital natural, requisito essencial para que não haja o 

enfraquecimento econômico. Ou seja, é a capacidade que um sistema econômico tem em 

gerar riqueza e emprego para a população, através da combinação mais eficiente dos recursos, 

a fim de favorecer o crescimento constante dos seus indicadores. 

De fato, é necessário analisar todas as dimensões da sustentabilidade buscando 

obter uma resposta mais acurada do assunto, porém, entende-se neste trabalho que questões 

relacionadas às dimensões econômicas e ambientais, por exemplo: o aumento da renda por 

meio da eficiência produtiva e a redução do desmatamento, são mais tangíveis aos 

agricultores familiares, e pode ser considerado um pontapé inicial para o processo. Para Hove 

(2004), a sustentabilidade deve ser considerada uma meta, ou o objetivo final de um processo. 

Assim, para se atingir a sustentabilidade, é necessário o desenvolvimento 

sustentável. Complementando esse pensamento, Bezerra (2016) afirma que desenvolvimento 

sustentável é dinâmico, e para que a continuidade da vida seja assegurada, todos os atores 

envolvidos devem integrar essa evolução, pois, “uma parte do sistema não pode ser 

sustentável se outras não o são”. 

De acordo com Sachs (2004), o caráter holístico do processo de desenvolvimento 

sustentável está relacionado, com pelo, menos cinco pilares ou dimensões, são eles: 

a)  Social, associa que o processo de desenvolvimento deve propiciar uma 

distribuição igualitária de renda, possibilitando assim uma redução das 

desigualdades sociais que pairam em diversas partes do planeta; 

b) Econômica, sendo a viabilidade econômica uma condição indispensável para 

que haja desenvolvimento, além disso, a constante busca por alocação técnica 

e econômica dos recursos naturais renováveis e não-renováveis; 

c) Ecológica, obtido por meio de atividades econômicas que não prejudiquem o 

meio ambiente, sendo capazes de repor os recursos naturais em velocidade 

semelhante a de uso, evitando assim uma possível depredação; 

d) Geográfica relaciona os problemas ambientais à má distribuição espacial dos 

recursos e dos conglomerados urbanos; 

e) Cultural, obtida mediante a preservação dos valores de uma sociedade, que são 

frequentemente ameaçados pelos veículos de comunicação em massa. O modo 

de falar, de se vestir, e os costumes alimentares são essenciais para a 

perpetuação peculiaridades de uma sociedade; 
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Além dessas bases, o Projeto Áridas (1995) implementou duas outras dimensões 

no processo de desenvolvimento sustentável, são elas: a dimensões técnico-cientifica e 

político institucional. Na primeira dimensão, o conhecimento científico gerado por uma 

sociedade estaria disponível democraticamente para todos que quisessem usufruir, criando um 

ambiente de prosperidade científica. Já na segunda, as políticas devem viabilizar a melhoria 

das condições de vida das populações, suprindo as crescentes demandas, à medida que a 

sociedades perseveram (LEMOS, 2015). 

 

3.4 Sustentabilidade e Resiliência na Agricultura 

 

Na agricultura, o conceito de sustentabilidade é tratado como a capacidade de 

garantir a permanência da produtividade, conservando a qualidade ambiental e mantendo os 

recursos naturais (REIJNTJES, 1994). Esse conceito passou a receber grande importância 

quando se percebeu os efeitos danosos causados pelo modelo tecnológico produtivista 

imposto aos agricultores nas décadas de 60/70, que se baseava em princípios de elevação da 

produtividade através do uso de insumos químicos, mecanização intensiva e cultivares de 

elevado rendimento (BUTTEL, 1989; REIJNTJES, 1994; GLIESSMAN, 2001). Entretanto, 

apesar desse modelo ter elevado os níveis de produtividade agrícola, ele teve como efeito 

colateral uma forte pressão sobre os recursos naturais, provocando desflorestamento e 

deterioração dos solos (ALMEIDA, 1997, HORRIGAN, et al., 2002; KAIMOWITZ, 2008). 

Quando a ação antrópica é desenfreada, ela afeta o equilíbrio natural do meio 

ambiente impactando, de forma negativa, os ecossistemas. Esses ambientes acabam ficando 

suscetíveis a processos de degradação dentre eles: erosão, redução da diversidade genética de 

espécies da flora e da fauna nativas, assim como a eutrofização, no caso de ecossistemas 

aquáticos. 

Para Gliessman (2001), os contextos sociais e econômicos são de grande 

importância para que se tenha um sistema sustentável. Sendo os ambientes agrícolas 

manipulados por seres humanos, estes acabam se tornando reféns de um sistema capitalista 

que atribui maior importância aos fatores econômicos, sob a influência do mercado, em 

detrimento das bases ecologicamente sustentáveis. Assim, enquanto os interesses por detrás 

das práticas agrícolas forem somente a rentabilidade econômica em curto prazo, a agricultura 

jamais será sustentável. 

Nota-se que a sustentabilidade na agricultura apresenta elos com questões sócio-

psicológicas. Para os autores Zeweld et al. (2017), a intensão dos agricultores familiares de 
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adotar, ou não, práticas agrícolas sustentáveis, também deve ser alvo dos tomadores de 

decisões políticas e dos profissionais de desenvolvimento. O fornecimento de recursos 

econômicos e instalações não é motivação suficiente para os agricultores familiares tomarem 

a decisão de adotar práticas sustentáveis. Deve-se enfatizar as condições sócio econômicas, a 

assistência técnica, a eficácia pessoal e os canais de mídia, pois, desempenham papéis 

significativos na decisão de adotar práticas sustentáveis (Zeweld et al., 2017). 

Buscar um equilíbrio entre as necessidades do presente e a conservação dos 

recursos naturais, a fim de evitar desprovimentos futuros, é um ponto que deve ser analisado 

com muita atenção. Esse conflito coloca em cheque a possibilidade da agricultura intensiva 

em maquinários e agroquímicos, ser uma atividade econômica de longo prazo, e assim 

sustentável. Portanto, recompensar práticas agrícolas que sejam socialmente corretas, 

ecologicamente consistentes e que prezem os processos naturais dos ecossistemas, pode ser a 

resposta para atingir uma economia agrícola sustentável (FERNANDES, 2005). 

Rockström et al. (2017), ressaltam que o processo de intensificação sustentável da 

agricultura, é um processo necessário, porém, não suficiente para melhorar a viabilidade e a 

sustentabilidade dos sistemas alimentares. Para obter a segurança alimentar para todos, além 

das essenciais transformações dos sistemas de produção agrícolas, são necessários esforços 

voltados para reduzir o consumo e o desperdício de recursos intensivos e melhorar a 

governança, por exemplo, no comércio, incentivos e equidade. 

A agricultura sustentável é um sistema complexo que envolve recursos físicos, 

biológicos, financeiros, logísticos, dentro e fora da fazenda (SCHALLER, 1993; IKERD, 

1993). Para que esse sistema possa orientar mudanças estruturais na agricultura ele necessita 

da capacidade dos gestores e da comunidade de pesquisa e educação motivarem os 

agricultores a desvencilhar-se de um modelo de agricultura industrial, projetado para 

aumentar a produtividade, para uma baseada no conhecimento (IKERD, 1993). 

Devido à complexidade do tema, definir precisamente ou de forma absoluta, 

sustentabilidade e, mais especificamente, agricultura sustentável, torna-se uma tarefa quase 

impossível. Contudo, a ideia aqui não é fazer comparações entre os autores, ou entre as 

diferentes escolas de pensamento, e sim apresentar o contexto que relacione a sustentabilidade 

e um de seus atributos, a resiliência. No entanto, o termo difundiu-se e está sendo utilizado 

com frequência não só nas áreas das ciências sociais e humanas, mas também na Ecologia, 

Odontologia e Psicologia, para analisar pessoas, lugares e ações em geral. 

O termo resiliência vem sendo utilizado há muito tempo pela Física e Engenharia, 

pois as áreas possuem certa familiaridade com o conceito, referindo-se à capacidade que os 



24 

 

 

materiais possuem de absorver energia sem sofrer deformação plástica ou permanente. Um de 

seus percussores foi o cientista inglês Thomas Young, que, em 1807, considerando tensão e 

compressão, introduz pela primeira vez a noção de módulo de elasticidade (TIMOSHENKO, 

1953). 

Existem duas concepções na literatura ecológica a respeito de resiliência, bastante 

reconhecidas entre os pesquisadores. Na primeira, a resiliência é definida como a taxa de 

retorno ao equilíbrio após distúrbio (PIMM, 1984); e na segunda, resiliência é considerada 

como uma propriedade emergente dos sistemas e concebida como a intensidade e frequência 

de distúrbios que um sistema socioecológico pode absorver sem que sofra mudanças 

fundamentais nas suas características funcionais (HOLLING, 1973). Assim, pode-se entender 

resiliência como a capacidade que um sistema possui de, ao ser deslocado do seu equilíbrio, 

se reorganizar enquanto prepara mudanças para manter as mesmas funções, estruturas, 

identidades e capacidades de prover retornos (PIMM, 1991; LEMOS, 2015). 

Apesar de alguns autores ainda argumentarem que a resiliência deve ser mantida 

como um conceito não quantificável e vago (QUINLAN et al., 2016), para ser útil aos 

gestores, deve haver orientação concreta sobre como e o que gerenciar, além de instrumentos 

e metodologias que possibilitem sua análise (GARMESTANI, ALLEN e BENSON 2013; 

SPEARS et al., 2015). 

Porém, o tema ainda possui vários desafios teóricos que limitam as pesquisas de 

cunho quantitativo de resiliência. Por exemplo, há necessidade de se operacionalizar aspectos 

complementares da resiliência, como o papel da diversidade ecológica e funcional em várias 

escalas, e as respostas das intervenções governamentais, que abrangem uma ampla gama de 

setores (por exemplo, energia, agricultura, saúde, água e infraestrutura) (ANGELER e 

ALLEN, 2016; ENSOR et al., 2016) 

Recentemente, grupos de ecólogos e economistas têm aplicando o tema em 

análises de sistemas socioeconômicos, a fim de entender a dinâmica de ecossistemas 

(HOLLING, 1973; LEVIN et al., 1998). De acordo com Freire (2009), esses pesquisadores 

caracterizam os sistemas ecológicos e socioeconômicos como complexos, não-lineares, 

adaptativos e que possuem múltiplos domínios de estabilidade. Nesse contexto, a resiliência 

assume um papel importante no estudo de ambientes socioecológicos, pois a não linearidade 

desses sistemas possibilita aos estudiosos superar a tendência de realizar análises estáticas dos 

sistemas sociais e ecológicos, e a partir disso propor argumentos acerca da capacidade 

adaptativa das sociedades e suas instituições (BERKES et al., 2003). 
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Lélé (1998), e mais recentemente Freire (2009), ressaltam que ambientes que 

possuam alto grau de variabilidade ambiental, como regiões semiáridas ou que possuam 

conflitos, devem ser estudados sob a perspectiva da resiliência, enquanto que ambientes com 

baixo grau de variabilidade, como regiões tropicais úmidas ou economias estáveis, devem a 

partir conceito de estabilidade. 

Arouri, Nguyen e Youssef (2015), avaliaram o efeito dos desastres naturais sobre 

o bem-estar e a pobreza de famílias rurais no Vietnã, utilizando regressões comuns de efeitos 

fixos. Os autores verificaram que nas regiões com maiores níveis de renda e menor 

desigualdade as famílias são mais resistentes a catástrofes naturais. Além disso, o 

microcrédito e os subsídios sociais são muito importantes para que as famílias aumentem a 

renda e reduzam a flutuação do consumo (SAWADA et al., 2006; AROURI, NGUYEN e 

YOUSSEF, 2015). 

Na agricultura, os aspectos climáticos, o déficit hídrico, erosão do solo, e a 

degradação geral dos recursos dos ecossistemas, são questões que deixam produtores mais 

vulneráveis, impactando negativamente na resiliência da produção agrícola e das famílias que 

necessitam do alimento para sobreviver. (CARPENTER et al., 2006; CABBELL e 

OELOFSE, 2012). Portanto, existe um antagonismo: de um lado a vulnerabilidade na qual os 

agricultores familiares estão sujeitos aos riscos climáticos e socioeconômicos, por outro lado a 

necessidade de uma agricultura familiar que possua resiliência socioambiental, capaz de 

absorver ou se recuperar de tais choques. 

Conforme Brandão et al. (2011), as particularidades individuais podem 

influenciar as pessoas a se adaptarem de forma negativa ou positiva frente às adversidades. 

Sendo assim, as circunstâncias favorecerão um maior ou menor grau de resiliência. Abson, 

Fraser e Benton (2013) sugerem que a resiliência dos retornos agrícolas nas áreas rurais possa 

ser potencialmente aumentada através da diversificação do uso da terra. Nesse sentido, 

percebe-se a relação existente entre resiliência e vulnerabilidade, pois, quando sistemas 

tendem a ser resilientes, a situação de vulnerabilidade a adversidades deles tende a se reduzir. 

(ADGER, 2000; CINNER et al., 2009). 

É importante entender os processos que podem levar sistemas, como a Agricultura 

Familiar, a serem deslocados para condições de eficácia no relacionamento com o meio 

ambiente. Diante disso, o grande desafio para um futuro mais sustentáveis é, ao invés de 

buscar eliminar as vulnerabilidades que afligem os agricultores, constatar níveis toleráveis 

desses problemas, mantendo a capacidade de resposta quando áreas ou sistemas vulneráveis 

são afetados por perturbações socioeconômicas ou ambientais. 
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3.5 Expectativas 

 

Em seguida será apresentada uma breve síntese a respeito da teoria das 

expectativas. 

 

3.5.1 Evolução da teoria das expectativas 

 

Na busca para apresentar um método de formação de expectativas capaz de prever 

séries temporais, surgem os modelos naive, ou ingênuos, que mesmo contendo menor rigor, 

proporcionaram aos estudiosos trabalhar com dados de baixo desvio padrão, ou ainda, quando 

apresentavam variações frequentes ou contínuas. Porém, as aplicações com esta modelagem 

só seriam eficientes no curto prazo, visto que no longo prazo a crescente probabilidade de 

risco de erro tornaria os resultados imprecisos (BALDUSCO, 2009). 

Nesse modelo, as expectativas dos agentes econômicos eram formadas apenas a 

partir do último preço da série que, ao longo do tempo, convergia para um estado estacionário 

por não haver choques aleatórios, assim as expectativas eram evidenciadas a partir de 

modelos autorregressivos. 

Apesar dos modelos naive terem sido considerados uma grande evolução do tema, 

eles foram superados rapidamente pelo modelo de defasagens distribuídas de Irving Fisher 

(1930). Tido como precursor da hipótese das expectativas adaptativas, Fisher inovou ao 

propor que os efeitos não são sentidos de uma vez em um único período, julgando necessário 

que estes os fossem distribuídos durante um período de maior duração. Para justificar sua 

hipótese, o autor afirmou que a taxa nominal de juros era determinada pela relação entre a 

taxa real de juros e a variação dos preços. Assim, no modelo de defasagens distribuídas de 

Fisher, o efeito de uma variação de preços é tanto menor quanto for sua defasagem temporal 

do período analisado em questão (BALDUSCO, 2009). 

 

3.5.2 Expectativas Adaptativas 

 

A hipótese das expectativas adaptativas foi inicialmente abordada por Arrow e 

Nerlove (1958), a partir da concepção teórica de elasticidade das expectativas de Hicks 

(1946). Dessa maneira, os autores assumem que os agentes econômicos formam suas 

expectativas futuras de acordo com o passado, uma visão backward looking. 
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Tomando como exemplo os preços, seria admissível afirmar que os preços 

passados representam fenômenos de curto prazo, e eles representam a estabilidade do 

mercado em cada período. Entretanto, seria inverídica a hipótese de que haveria expectativas 

constantes ao longo do tempo, necessitando, portanto, algum mecanismo de variação, que 

estabelecesse os efeitos dos preços passados nos preços presentes (DUYNE, 1982). 

Dessa forma, estipulou-se que quanto mais remoto for o período a ser analisado 

menor seria o seu efeito sobre as expectativas. De outro modo, quanto mais próximo do 

presente for à variação dos dados analisados, maior sua relevância sobre formação das 

expectativas, definindo assim expectativas baseadas em uma estrutura de dados passados 

ponderados pela sua influência. 

Em seu trabalho sobre hiperinflações, Cagan (1956) utilizou a teoria das 

expectativas adaptativas para estudar os fenômenos monetários. Nesse trabalho, o autor 

aborda a relação entre as variações mensais na quantidade de moeda e no nível de preços em 

períodos de hiperinflação nos países: Áustria (Out/1921-Ago/1922), Alemanha (Ago/1922-

Nov/1923), Grécia (Nov/1943-Nov/1944), Hungria em dois períodos (Mar/1923-Fev/1924) e 

(Ago/1945-Jul/1946), Polônia (Jan/1923-Jan/1924) e Rússia (Dez/1921-Jan/1924). Como 

resultado do seu trabalho, o autor afirma que a taxa de variação esperada de inflação será uma 

média ponderada das taxas passadas, com os pesos atribuídos conforme uma função 

exponencial (CAGAN. 1956). 

De acordo com Gertchev (2007), a falha da teoria das expectativas adaptativas 

está em relacionar o comportamento da inflação apenas com a influência de variáveis 

passadas, sem levar em consideração o complexo conjunto de informações que poderiam ser 

utilizadas. Baldusco (2009), por sua vez, relata que a possibilidade dos erros das expectativas 

estarem correlacionados, poderia gerar incertezas nas quais os agentes econômicos não 

conseguiriam assimilar as informações disponíveis no passado, por exemplo, dos preços ou da 

inflação, alterando a tendência dos modelos, sendo esta ideia incorporada posteriormente nos 

modelos de expectativas racionais. 

 

3.5.3 Expectativas Racionais 

 

O arcabouço teórico associado às expectativas racionais foi proposto pela primeira 

vez por John F. Muth no começo dos anos 1960. O termo foi usado com o objetivo de 

descrever situações em que os eventos futuros dependem de como os agentes econômicos 

esperam que irão de fato acontecer no futuro e, assim tomam as suas decisões no presente, 
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reunindo informações relevantes. Segundo Muth (1961), o preço de um produto agrícola 

dependerá de quantos hectares os agricultores, em seu conjunto, plantarem que, por sua vez, 

dependerá dos preços que os agricultores esperam que irão acontecer (SARGENT, 2015) 

O uso da hipótese das expectativas racionais ganhou destaque na década de 1970 

por meio dos trabalhos seminais de Robert Lucas publicados em 1972 e 1976. O autor foi 

responsável por popularizar o vínculo entre as expectativas racionais e a macroeconomia, 

promovendo uma verdadeira revolução ao fazer criticas profundas aos modelos 

macroeconométricos da época e ao relacionar essa teoria com a avaliação de políticas 

econômicas (LUCAS, 1987).  

Snowdon e Vane (2005) dividem as expectativas racionais em duas formas, fraca 

e forte. A forma fraca tem por definição na elaboração das expectativas racionais fazerem 

com que o agente econômico escolha a informação mais eficiente sobre o valor futuro de uma 

variável, tendo como objetivo maximizar a utilidade do indivíduo. Por conseguinte, a forma 

forte provém do trabalho de Muth (1961). Esse trabalho sugere que a previsão dos agentes e a 

previsão da teoria econômica serão as mesmas para os eventos pósteros, admitindo erros na 

previsão. Muth (1961) ainda sugere que se as previsões fossem diferentes poderiam existir 

chances de grandes lucros pelos conhecedores da teoria, com o comércio de bens ou vende de 

serviços de previsão. (FERREIRA, 2014). 

Na literatura existe um conflito entre economistas e psicólogos em relação à 

suposição econômica da racionalidade do comportamento humano. Tversky e Kahneman 

(1986) contestam a concepção de que as pessoas maximizam a utilidade esperada e têm 

expectativas racionais. Para os autores as pessoas não possuem preferências estáveis. Já 

Manski (2017), salienta que em ambientes econômicos instáveis, com chances improváveis de 

o agente econômico aprender com suas experiências, as expectativas racionais são menos 

plausíveis. 

Contudo, existem vários estudos sobre as expectativas racionais e sua influência 

na economia. Lemos (1989), analisa o papel das expectativas inflacionárias dos preços 

agrícolas (flex prices) sobre a inflação então prevalecente nos anos oitenta no Brasil. O 

trabalho aborda o papel da política monetária ativa sobre as variáveis macroeconômicas: taxa 

de juros, desemprego e inflação. O autor concluiu que as expectativas em torno da formação 

dos preços agrícolas exerciam papel importante nas expectativas inflacionárias daqueles anos 

de forte instabilidade monetária (LEMOS, 1989). 

Com base em dados históricos sobre a renda nacional per capita e a temperatura 

nacional, Burke, Hsiang e Miguel (2015) concluíram que as mudanças climáticas poderiam 
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reduzir a renda per capita mundial em mais de 20% até o ano 2100. Diante de tal impacto, 

levanta-se a questão: os agricultores familiares estarão preparados (e em razão disso, sofrerão 

menos) quando tais choques ocorrerem no futuro? 

Schlenker e Roberts (2009) utilizaram diferentes modelos de mudanças climáticas 

para prever possíveis impactos em longo prazo sobre rendimentos futuros. O trabalho desses 

autores fornece um aviso precoce sobre os desafios futuros que serão enfrentados se os 

procedimentos de produção continuarem utilizando as técnicas atuais. Porém, alguns autores 

mais otimistas, ao analisar o impacto dos choques climáticos do passado na produção 

agrícola, constataram a capacidade dos agricultores dos EUA de se adaptar às mudanças 

climáticas (OLMSTEAD e RHODE, 2011; KAHN, 2016). 

Diante do exposto, entende-se neste trabalho que para a agricultura, a teoria das 

expectativas racionais pode ser de utilidade para que os produtores estabeleçam a “melhor 

suposição para o futuro” (a previsão ótima), a partir das informações disponíveis. 
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4. METODOLOGIA 

  

 Nesta seção, é descrito o método de análise escolhido para o tratamento dos dados 

e para o alcance dos objetivos da proposta de pesquisa. 

 

4.1 Matriz de dados 

 

A base de dados utilizada na pesquisa é composta a partir de informações 

coletadas nas Produções Agrícolas Municipais, disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). As variáveis utilizadas na pesquisa são: os valores da 

produção (R$1000,00), áreas colhidas (ha), produções (t) e rendimentos (kg/ha) de arroz, 

feijão, mandioca e milho dos municípios maranhenses (Quadro 1). Os municípios foram 

agrupados em dez (10) regiões, tendo como base a pluviometria prevalecente, e com base no 

trabalho de Menezes (2009). O período definido para análise foi de 1980 a 2016. A pesquisa 

também utiliza as populações dos municípios e a precipitação total anual (mm) dos 

municípios maranhenses obtida pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Além 

disso, utiliza-se a série de salários mínimos anuais de 1980 a 2016. Todos os valores nominais 

foram corrigidos tomando por base o ano de 2016. Para tanto se utilizou o IGP-DI da 

Fundação Getúlio Vargas. 

 

Quadro 1: Descrição das variáveis utilizadas no estudo 

VPt Valor da Produção agregada de arroz, feijão, mandioca e milho das regiões de 1980 a 

2016 

PRt Preço médio agregado anual dos cultivos, corrigidos para valores de 2016 

QDt Quantidade produzida agregada, anualmente em toneladas 

REt Rendimento agregado médio (Kg/hectare) das culturas 

ARt Área colhida agregada das culturas 

CHt Precipitação total anual em milímetros das regiões no período estudado 

PP Populações dos municípios 

SM Salário mínimo 
Fonte: IBGE, 2017; INMET, 2017. 

Elaboração: Própria. 

 

Optou-se por trabalhar com as áreas e as produções agregadas das quatro 

principais lavouras que compõem, predominantemente, a agricultura familiar dos municípios 

maranhenses (arroz, feijão, milho e mandioca). É importante ressaltar que até 1996, só 

existem dados referentes a 130 municípios maranhenses. Porém, estes 130 municípios são 
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exatamente os 217 municípios que existem atualmente, só que desmembrados, para que 

fossem criados 87 novos municípios. 

Diante da problemática apresentada, tomou-se a decisão de analisar os municípios 

do Estado agrupados, a partir das dez (10) zonas homogêneas de precipitação caracterizadas 

por Menezes (2009) (Figura 1). As opções de análise descritas são feitas por se acreditar que 

elas proporcionarão uma visão mais geral e com maior confiabilidade de como se praticam as 

lavouras agroalimentares nos municípios maranhenses, que foram submetidos a intensos 

antropismos antes, e no período estudado, sobretudo com o avanço da fronteira agrícola com a 

chegada do MATOPIBA em 1990. 

 

Figura 1 - Distribuição espacial das regiões homogêneas de precipitação no Estado do 

Maranhão. 

 
Fonte: Menezes (2009) 

 

4.2 Experimento para fazer a produção de alimentos sustentável no Maranhão. 

 

O experimento que se desenhou consiste na construção de dois grupos: Grupo 

Experimental e o Grupo de Controle. O Grupo experimental é construído simulando-se que a 

produção de arroz, feijão, mandioca e milho, de forma agregada, terão uma área máxima em 

que podem ser cultivadas. Esta área máxima que foi imposta na pesquisa é a média histórica 

em cada uma das dez regiões, observadas de 1980 a 2016. Com base nesta simulação, os 

crescimentos de produção e, por consequência, do valor da produção, dados os preços, apenas 

acontecerão via incremento de produtividade da terra.  

Sabe-se que a quantidade produzida num determinado ano (Qt) de um bem 

agrícola é dada pela multiplicação da área colhida no período (At) multiplicada pelo 

rendimento (Rt) no mesmo período. Assim, escreve-se que: 
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Qt = At.Rt                                                                                                                                  (1) 

Tomando o logaritmo dos dois lados e derivando-se em relação ao tempo, t, 

obtém-se o seguinte resultado: 

d(log Qt)/dt = d(log At)dt + d(logRt)/dt.                                                                                   (2) 

Pela equação (2) observa-se o crescimento da produção agrícola se dá por duas 

vias. Pelo crescimento da área ou pelo crescimento do rendimento, o que significa incremento 

de tecnologia. No grupo experimental se impõe que: 

d(logAt)/dt = 0, quando At > Ă’; e que 

d(logAt)/dt ≠ 0, quando At ≤ Ă; sendo Ă a área média ao longo do período 

estudado. 

Assim, para o Grupo Experimental a aposta do trabalho é que quando as áreas 

colhidas não ultrapassem à média histórica e, qualquer ganho de produção com essas áreas 

apenas será possível via incremento do rendimento. Nesse Grupo Experimental admite-se que 

as produções anuais das lavouras nos anos em que as áreas excedam a média histórica, serão 

iguais àquelas que efetivamente ocorreram sem esta imposição. Fica evidente que para isso 

ser possível, é necessário que os rendimentos das lavouras se incrementem acima daqueles 

que acontecem quando não se impõe essa condição. Ou seja, os rendimentos que se obtém 

nestes casos são simulados. Eles seriam os rendimentos que manteriam as produções das 

lavouras, tal como acontece historicamente nos anos em que as áreas cultivadas ao longo da 

série excederam a sua média. Com este experimento, as áreas excedentes seriam poupadas e 

poderiam ter outros destinos, como entrarem em pousio, ou mesmo serem destinadas ao 

plantio de espécies florestais ou fruteiras.  

Os Grupos de Controle serão as áreas colhidas e, em decorrência, todo o processo 

produtivo da forma que efetivamente aconteceu em cada uma das dez regiões no período de 

1980 a 2016. Será construído um índice de sustentabilidade (INSUS) que será empregado nos 

dois grupos. Assume-se que no grupo experimental os valores do INSUS serão mais robustos, 

o que sinalizaria na pesquisa que este poderia ser um caminho promissor para o cultivo dessas 

lavouras nas regiões em que isso aconteça, provendo sustentabilidade econômica, tecnológica 

e ambiental para elas.  

Sustentabilidade Econômica, porque os agricultores conseguem o mesmo patamar 

de valor da produção que, no estudo, é utilizada como “proxy” de renda bruta, numa área 

menor, comparativamente ao que procederam ao longo dos anos, nos casos daquelas áreas que 

excederam as médias históricas. 
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Sustentabilidade tecnológica, porque a mesma produção dessas lavouras em áreas 

estabilizadas nas médias, somente seria possível naquelas em que as áreas são superiores, caso 

os rendimentos se elevassem. Para isso acontecer haveria a necessidade da introdução de 

novos cultivares, novas formas de cultivo, novas práticas culturais. 

Sustentabilidade ambiental porque naqueles anos em que as áreas ultrapassam a 

média estabelecida no experimento, os excedentes poderiam ser deixadas em pousio, 

recuperando a capoeira, com evidentes impactos na cobertura vegetal. Mas poderiam também 

ser destinadas ao reflorestamento com espécies de valor comercial no longo prazo, 

devidamente manejadas, ou para o cultivo de fruteiras perenes. Todas essas opções 

impactariam positivamente os ambientes das regiões e podem ser consideradas de 

sustentáveis, tal como definidas nesta pesquisa. 

 

4.3 Índice de Sustentabilidade (ISUS) 

Para avaliar a produção agregada de arroz, feijão, mandioca e milho nas dez 

regiões maranhenses utilizadas na pesquisa, se constrói o Índice de Sustentabilidade (ISUS) 

da produção de alimentos nas microrregiões maranhenses que incorpora as variáveis que se 

supõe serem de utilidade para avaliar essa característica (sustentabilidade) para a produção 

agrícola familiar maranhense. 

Antes de descrever os procedimentos metodológicos utilizados para a construção 

do ISUS, deve-se chamar atenção que este instrumento de avaliação, muito utilizado nos 

trabalhos de economia, tem algumas limitações. Algumas delas estão associadas ao seu 

reducionismo. Qualquer índice, independentemente do numero de indicadores que utilize, tem 

como “pecado original” essa característica. Tentar representar num numero um conceito 

holístico. Neste caso a sustentabilidade da produção de alimentos nas microrregiões 

maranhenses (LEMOS, 2015). 

Outra limitação associada a qualquer índice está no número de indicadores que 

serão utilizados na sua composição. Há autores que sugerem que quanto maior o número de 

indicadores melhor será o índice. Uma assertiva correta. Contudo, corre-se o risco de se 

colocar no índice alguns indicadores que estão altamente correlacionados, ou até com 

correlação perfeita. Neste caso, bastaria utilizar um que sintetizasse esse conjunto de 

variáveis. Além disso, quando se constrói um índice tem-se em mente utilizar as informações 

que ele sintetiza para propor politicas de intervenção. Com muitos indicadores, as 

informações tendem a se pulverizar e fica difícil eleger qual, ou quais indicadores serão 
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prioritários na tomada de decisão de intervenção, sobretudo porque se sabe que os recursos 

financeiros são escassos e, no geral, o tomador de decisões terá que eleger prioridades. Essas 

prioridades serão difíceis de serem identificadas quando se tem muitos indicadores. 

Outra possibilidade é reduzir o numero de indicadores. Neste caso pode-se perder 

a abrangência que poderia ser fornecida por um numero maior de indicadores, mas se ganha 

em concisão e será possível identificar com mais facilidade qual ou quais indicadores serão 

mais problemáticos e, portanto, merecem a atenção do tomador de decisão. O exemplo mais 

famoso dessa alternativa é o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) criado em 1990 pelas 

Nações Unidas para aferir o conceito de Desenvolvimento Humano (DH). Como se sabe, o 

IDH é constituído de apenas três indicadores sendo o índice mais utilizado no mundo por 

quem fórmula e executa politicas públicas (LEMOS, 2015). 

Nesta pesquisa, utilizou-se desta estratégia de utilizar apenas cinco (5) indicadores 

para a construção do índice de sustentabilidade (ISUS), consciente das limitações que isso 

possa promover, mas reconhecendo que os resultados advindos poderão servir de 

instrumentos para avaliar tendências de indicadores que podem contribuir para a 

sustentabilidade ou não da produção agrícola familiar de alimentos nas microrregiões do 

Maranhão. 

Para a construção do Índice do grupo experimental definem-se as seguintes 

variáveis: 

ACit : Área colhida agregada de arroz, feijão, milho e mandioca na região i (i=1,2) e 

no período t (t = 1980, ..., 2016);  

PDit : Produção agregada de arroz, feijão, milho e mandioca na região i (i=1,2) e no 

período t; 

RNit : Rendimento agregado de arroz, feijão, milho e mandioca na região i (i=1,2) e no 

período t. 

CHt : Pluviometria em milímetros anuais médios das regiões maranhenses no ano “t”. 

Calculam-se as áreas agregadas médias (Âi) das lavouras analisadas das regiões 

maranhenses e, por meio delas as Áreas Corrigidas (ACCORit), definidas da seguinte forma: 

ACCORit, = (ACit / Âi), nos casos em que ACit < Âi; 

ACCORit =  (Âi / ACit), quando ACit > Âi. 

Com este procedimento “congelam-se” as áreas colhidas em cada região, no seu 

valor médio ao longo do período. Por meio da Figura 2 visualiza-se tal procedimento, sob a 
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hipótese de forma simplificada, mostrando uma continuidade nas áreas acima da média, que 

não acontecem na prática. Esse gráfico serve apenas para mostrar que as áreas “excedentes” a 

partir do experimento proposto neste estudo poderiam ficar disponibilizadas para outras 

atividades como plantio de fruteiras, reflorestamento. Na Figura 2, o espaço hachurado de 

verde, seria a área poupada para outros usos. Esta simulação é feita no trabalho para se avaliar 

que padrão tecnológico, traduzido em rendimento (produção por hectare) dos agregados das 

culturas teriam que ser alcançados para que a produção efetivamente obtida com as áreas 

acima da média do período, se fosse estabelecido que não poderiam se expandir além dessa 

média. Desta forma, simula-se para que a produção das culturas não acontecer por expansão 

da fronteira agrícola, mas pelo incremento do rendimento, ou da produtividade da terra. As 

áreas “liberadas” na simulação poderiam ser destinadas para outros aproveitamentos, como 

reflorestamento, por exemplo, com impactos importantes sobre o ambiente que prevaleceria 

nesses municípios. Esta simulação é apresentada na Figura 2. Uma questão a ser respondida 

na pesquisa é: caso as áreas não se expandissem além da média, a produção de alimentos nas 

regiões poderia ser considerada sustentável?  

Na Figura 2, o triângulo hachurado em verde, seria a área a ser poupada com o 

cultivo das lavouras alimentares e disponibilizadas para fins de reflorestamento, provendo 

assim maior possibilidade para os agricultores fomentarem rendas mais estáveis de longo 

prazo, ao tempo em que o ambiente ficaria mais protegido com esse reflorestamento. 

Uma informação adicional é de que, na prática, as áreas acima da média não 

obedeceriam uma evolução continua, como está mostrado na Figura. Mas no conjunto, as 

áreas liberadas para reflorestamento seriam iguais àquela observada no triângulo mostrado na 

Figura 2. 

 

Figura 2 – Representação das áreas observadas e “congeladas” em seu valor médio. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Em seguida busca-se calcular as Produções Agregadas Corrigidas (PDCORit) das 

lavouras analisadas. Para construir esse indicador, os valores das áreas colhidas maiores do 
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que as médias nas regiões foram multiplicados pelo Rendimento Corrigido (RNCit). Como 

“rendimento corrigido” entende-se aquele que seria necessário para que as áreas corrigidas 

alcançassem as produções que efetivamente aconteceram.  Nas áreas menores que as médias 

preservaram-se os rendimentos efetivamente observados. Com esses procedimentos, a 

produção das lavouras de arroz, feijão, milho e mandioca são mantidas em seus valores 

observados ao longo de toda a série. Assim escreve-se: 

 

RNit = RNit;  nos casos em que ACit < Âi; 

RNCit = (PDit /Â it);  nos casos em que ACit > Âi; 

PDCORit =  (ACit • RNit);  nos casos em que ACit < Âi; 

PDCORit = (RNCit • Âi); quando  ACit > Âi. 

 

Define-se ainda o Valor da Produção Agregada Corrigida (VPCORit) dos cultivos 

de arroz, feijão, milho e mandioca. Para tanto se consideram os preços médios anuais (PRit) 

das quatro culturas que são multiplicados pelas respectivas Produções Corrigidas. Assim 

escreve-se que: 

VPCORit = (PDCORit • PRit). 

Os demais indicadores utilizados na pesquisa são: Produção Anual Per capita 

(PECORit) e a relação entre o valor da produção e o salário mínimo (VPSMit). Indicadores 

que são assim mensurados: 

PECORit = PDCORit / PPit. Sendo PPit as populações dos municípios analisados no 

ano “t”. 

VPSMit = VPCORit / SMt. Em que SMt é o salário mínimo do ano “t”. 

Definidos os indicadores, a partir dos valores observados, se criam índices 

parciais que, dentre outras vantagens para o presente estudo, contornam os problemas de 

diferenças de unidades e de magnitudes de medidas (BIGLUGIO, 2003). 

Para a construção de cada um desses índices parciais, realizou-se a hierarquia em 

ordem decrescente das regiões homogêneas de precipitação, em cada um dos indicadores. 

Identificaram-se em cada região os anos das séries em que apresentaram os maiores valores 

em cada indicador. Ao maior valor de cada indicador foi atribuído como 100. Os demais 

valores do indicador, em cada ano e em cada região, foram ajustados proporcionalmente.  
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Com isso, criou-se o Índice Parcial de Rendimento (IPRENDit); Índice Parcial de 

Produção Per Capita (IPCAPit); Índice Parcial da relação valor da produção /salario mínimo 

(IPVSMit); Índice Parcial das Áreas Agregadas Colhidas (IPARit) e o Índice Parcial da Chuva 

(IPCHUVit). 

Assim, os índices parciais são adimensionais, relativos e ficam confinados na 

série avaliada. Tal procedimento metodológico garantiu que cada Yit esteja contido no espaço 

de zero (0), sem jamais atingir esta magnitude por construção, a cem (0 <Yit ≤ 100). Mais 

próximo de 100, por construção, maior será sustentabilidade do indicador. A importância 

dessa forma de relativização é que não se impõe a rigidez do índice ter que variar entre zero e 

1, incluindo os dois extremos, como o faz a regra max-min. (BRIGUGLIO, 2003). Admitir 

que um indicador assuma valor zero (mesmo na forma de índice) significa que ele inexiste 

para a análise. O que é um contrassenso teórico-empírico. 

Para o Grupo de Controle, os indicadores que entram no ISUS não precisam ser 

ajustados, por definição. São calculadas a partir dos valores observados. 

Para aferir a sustentabilidade geral da produção agrícola familiar nos municípios 

analisados, se constrói, como já referido neste trabalho, o Índice de Sustentabilidade (ISUSit) 

que se obtém pela média ponderada dos índices parciais. Assim escreve-se: 

ISUSit = Ʃwit.Yit                                                                                                                       (3) 

Na equação (3) os wit são os pesos associados a cada um dos índices parciais que 

variam entre zero e um, e somam um (wit = 1, 2,..., 5; e Ʃwit = 1). Como os índices parciais 

variam de zero a cem e os pesos somam um, o ISUS variará entre zero e cem. Mais próximo 

de cem, por construção, maior a sustentabilidade aferida pelos indicadores utilizados neste 

estudo. 

Outra decisão que foi tomada na pesquisa, concerne à forma como os pesos wit 

seriam construídos. Há três possibilidades para estimar esses pesos. A mais simples e que é 

geralmente adotada em boa parte dos trabalhos, inclusive na construção do IDH, é atribuir 

pesos iguais para cada um dos indicadores. Como são cinco indicadores, se fosse adotado este 

procedimento cada peso valeria um quinto (1/5 = 0,2). Claro, que se trata de decisão 

arbitrária, e que não leva em consideração a participação relativa de cada indicador na 

formatação do índice. Esta hipótese foi descartada sem sequer ser cogitada nesta pesquisa. 

Uma segunda opção seria gerar os pesos por meio de análise fatorial com 

decomposição em componentes principais (LEMOS, 2012; LEMOS, 2015; BEZERRA, 2016; 

DE LIRA, LEMOS e LIMA, 2017). Esta possibilidade foi tentada nesta pesquisa, mas se 
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mostrou inviável porque as matrizes das informações utilizadas não passaram pelos testes que 

normalmente se faz para verificar a adequação de dados para este de análise (FÁVERO et al., 

2009). 

Restou uma terceira opção que foi a utilizada na pesquisa. Estimar os pesos 

usando a Problema de Programação Linear (PPL). Neste caso se conseguiu bons 

ajustamentos, conforme será demonstrado no capítulo de Resultados. 

Em seguida será apresentada uma breve síntese a respeito dos procedimentos 

metodológicos que foram aplicados nesse estudo. 

 

4.4 Programação Linear 

 

A Programação Linear é uma técnica de Pesquisa Operacional e Engenharia da 

Produção, bastante utilizada nos problemas de otimização devido à possibilidade de se obter 

uma solução programável em computador (SHULZ et al., 2010). Os PPL trabalham com 

variáveis não aleatórias. Esta ferramenta tem sido amplamente utilizada em situações práticas, 

sendo comum, encontrar esses modelos representando subproblemas de casos mais 

complexos (NETA et al., 2016). Além disso, os problemas de programação linear são capazes 

de estabelecer relações entre as variáveis, desde que sejam obedecidos os requisitos que 

determinarão quais combinações de valores dos domínios das variáveis serão permitidas 

(LIZUKA, 2012) 

Para o entendimento desta metodologia, faz-se necessário explanar três conceitos 

importantes, são eles: função linear nas variáveis e nos parâmetros, desigualdade linear e 

igualdade linear. Uma função f(x1, x2,..., xn) sobre x1, x2,..., xn  será  linear se, e somente se, 

para algum conjunto de constantes c1, c2,..., cn, f(x1, x2,..., xn) = c1x1 +c2x2 +...+cnxn.  E para 

qualquer função linear f(x1, x2,..., xn) e qualquer número b, as desigualdades f(x1, x2,..., xn) ≥ b 

e f(x1, x2,..., xn) ≤ b são desigualdades lineares, assim como f(x1, x2,..., xn) = b é uma 

igualdade linear (LANZER, 1982; WINSTON, 2004; CORMEN, 2009). 

O ano 1947 é considerado um marco na área de otimização, pois, nesse ano o 

método Simplex que é o algoritmo utilizado para resolver PPL, foi publicado. Esse método 

consiste em um algoritmo baseado na Álgebra Linear para determinar, por um método 

algébrico iterativo, a solução ótima para o problema. Essas soluções ótimas são encontradas 

nos limites das fronteiras de soluções viáveis, sendo estas delimitações a chave do algoritmo 

simplex (LANZER, 1982; HILLIER e LIEBERMAN, 2013). 
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Tal descoberta foi seguida de intensas pesquisas em novos métodos e 

implantações eficientes que pudessem ser aplicadas em diversas áreas, tais como: agricultura, 

planejamento de produção industrial, logística, telecomunicações, finanças e muitas outras 

(MACIEL, 2016). 

Conforme Goldbarg e Luna (2005), nos modelos de otimização por programação 

linear, todas as funções são lineares. A partir desses modelos, podem ser formulados 

problemas que visem maximizar ou minimizar um objetivo, levando em consideração que 

existem recursos limitados e restrições concorrentes que devem ser atendidas. Com isso, 

seleciona-se um critério para a comparação entre as diferentes alternativas aceitáveis, com o 

objetivo de selecionar a melhor (SILVA, 2016). 

Assim, um PPL pode ser definido da seguinte maneira (CORMEN, 2009; 

GARCIA et al., 1997): 

Maximizar ou minimizar:  Z =  1 1+ 2 2+ 3 3+⋯+      (4) 

Sujeito a   11X1+  12X2+⋯+ 1 X ≤ 1  

(5)   21X1+  22X2+⋯+ 2 X ≤ 2 

 ... 

   1X1+   2X2+ …+   X ≤    

 X  ≥ 0,        = 1,2,…  

De tal modo que:  

 

Z - representa a função objetivo; 

 1,  2,  3,..  n – representam os coeficientes das variáveis da função objetivo, que 

no trabalho serão os valores esperados de cada um dos indicadores ao longo do período 

analisado,  transformados em índices parciais; 

 1,  2,  3,..  n – são as variáveis de decisão, que neste estudo serão os pesos a 

serem atribuídos a cada um dos indicadores para construir o PPL; 

 11,  12,   21 – também representam coeficientes, mas das restrições do modelo; 

 1,  2, ,,, bm – são as quantidades máximas, mínimas ou iguais  que cada restrição 

deverá atender no PPL; 

Assim, quando um conjunto X satisfaz todas as restrições impostas ao modelo, 

existe uma solução viável ao problema. Em caso contrário, a solução é inviável. O valor da 

função objetivo é calculado a partir dos valores de X na equação (4). Dessa forma, quando o 

problema é de minimização, a solução ótima representada pelo vetor Xo será o conjunto de 

valores de X que representam a solução viável do PPL, que terá maior valor agregado menor 

do que qualquer outro valor estimado. Se o problema for de maximização, segue-se a mesma 
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regra, porém o valor da função objetivo deve ser o maior entre todas as soluções viáveis. De 

acordo com Cormen (2009), quando um PPL não possuir um valor finito para a sua solução 

ótima, será identificado como de solução ilimitada. 

Dessa forma, para se construir um (PPL) é recomendado seguir os seguintes 

passos: identificação das variáveis do problema, listar as restrições e a sua expressão em 

funções e, por último, a identificação do critério de otimização (SILVA, 2016). Uma vez que 

o PPL está modelado, pode-se fazer o uso de softwares especializados, como por exemplo, o 

LINDO. Também é importante ressaltar que o PPL está ancorado em quatro pressupostos 

básicos, são eles:  

a) Os coeficientes numéricos são constantes (não aleatórios); 

b) Divisibilidade das variáveis, ou seja, as variáveis podem assumir valores reais, 

positivos e fracionários;  

c) Proporcionalidade, o valor da função objetivo é proporcional aos valores de 

cada variável de decisão; 

d) Aditividade, ou seja, os coeficientes de cada variável são fixos e independem 

dos demais (PRADO, 2007). Não há correlação entre os coeficientes. 

Neste estudo a estimação dos pesos associados ao ISUS utilizando método de 

analise fatorial com decomposição em componentes principais não se viabilizou por causa 

dessa ultima condição. A matriz de correlação entre os indicadores apresenta nas diagonais 

secundárias coeficientes que não são estatisticamente diferentes de zero. 

 

4.4.1 Variáveis de decisão 

 

Iniciando o processo de modelagem matemática, foram determinadas as variáveis 

de decisão, que nesta pesquisa serão os valores médios dos índices parciais listados abaixo: 

IPRENDit = Índice Parcial de Rendimento; 

IPECAPit = Índice Parcial de Produção Per Capita; 

IPVPSMit = Índice Parcial da relação Valor da Produção /Salario Mínimo; 

IPARit = Índice Parcial das Áreas Agregadas Colhidas; 

IPCHUVit = Índice Parcial das Precipitações. 
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4.4.2 Função objetivo e restrições 

 

Definido os dados de entrada, o passo seguinte da modelagem matemática do PPL 

deste trabalho consiste na definição da função objetivo. Neste trabalho, essa função tem como 

propósito encontrar a solução ótima para a função objetivo que atende o conjunto de 

restrições impostas ao modelo. No PPL desenhado para esta pesquisa, os pesos são as 

variáveis de decisão. Os coeficientes técnicos são os valores esperados dos índices parciais 

das variáveis em cada um das dez regiões estudadas. Estima-se o PPL para cada uma das dez 

microrregiões em que o Maranhão foi dividido para os efeitos desta pesquisa. 

Deste modo, foram estimados os pesos associados aos índices parciais que 

compõem o ISUS, conforme pode ser evidenciado a seguir: 

Max Z = IPRENDitP1+ IPECAPitP2 + IPVPSMitP3 + IPARitP4+ IPCHUVitP5                  (6.0) 

Sujeito a: P1+P2+P3+P4+P5=1                                                                                            (7.0) 

P4-P5<0                                                                                                                (7.1) 

P1-P5<0                                                                                                                (7.2) 

P2-P5<0                                                                                                                (7.3) 

P3-P5<0                                                                                                                (7.4) 

P1-P4<0                                                                                                                (7.5) 

P2-P4<0                                                                                                                (7.6) 

P3-P4<0                                                                                                                (7.7) 

P2-P1<0                                                                                                                (7.8) 

P3-P1<0                                                                                                                (7.9) 

P3-P2<0                                                                                                                (8.0) 

P1>0.15                                                                                                                 (8.1) 

P2>0.15                                                                                                                 (8.2) 

P3>0.15                                                                                                                 (8.3) 

P4>0.15                                                                                                                 (8.4) 

P5>0.15                                                                                                                 (8.5) 

P5<0.25                                                                                                                 (8.6) 

Pi ≥ Ø , em que i = 1, 2, ..., 5 condição de não-negatividade 

 

Nesse modelo, a restrição (7.0) garante que a soma dos resultados obtidos por 

meio do processo de maximização, sejam estritamente iguais a um. Os pesos do ISUS somem 

um (1); 

As restrições (7.1 a 8.0) asseguram que as variáveis que possuírem os maiores 

valores esperados tenham também os maiores pesos na construção no ISUS. 

As restrições (8.1 a 8.6) garantem que as variáveis de decisão não sejam inferiores 

a 0,15, e que a variável de decisão associada ao IPCHUV não seja superior a 0,25. Tal decisão 

foi tomada para garantir que o valor associado a este índice parcial, resultante do processo de 

programação linear, não seja demasiadamente superior aos outros. Esta decisão foi tomada 

RESTRIÇÕES 
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depois de se procederem testes experimentais com o PPL antes de se chegar à definição final, 

de como construir as restrições.  

Considerando que as interpretações do problema e as definições das funções 

foram feitas corretamente, o resultado obtido caracteriza o melhor valor para cada variável, 

chegando ao objetivo de maximizar a função objetivo, e assim, obter os pesos utilizados na 

construção do ISUS. 

 

4.5 Análise do ISUS 

 

O ISUS foi estimado para cada microrregião em separado. Esta decisão foi 

tomada devido aos dez grupos serem provenientes de amostras distintas e assim deverão ser 

tratados. 

Tendo estimados os ISUS anuais para as regiões, tanto no Grupo Experimental 

como no Grupo de Controle, se calculam os respectivos valores médios, os coeficientes de 

variação (CV) e as taxas médias de crescimento anual. Os CV informarão acerca da 

homogeneidade (heterogeneidade) da distribuição do ISUS em torno da sua média. As taxas 

de crescimento sinalizarão se houve crescimento estável do índice ao longo do período para o 

qual foi construído (1980/2016). Sendo positivo, e significativamente maior do que zero, a 

taxa de crescimento sinalizará para sustentabilidade da produção das quatro culturas nos 

municípios. Sendo nula, significa produção estagnada, nada se podendo falar acerca de 

sustentabilidade ou insustentabilidade do ISUS. Sendo negativa, indicará insustentabilidade da 

produção daquelas culturas aos moldes em que foi praticada no período estudado. 

Para avaliar se há diferença entre o grupo experimental (com a área mantida 

constante a partir do seu valor médio histórico) e o grupo de controle, em que é permitido às 

áreas cresceram indefinidamente, o teste utilizado foi através de uma equação de tendência 

que utiliza variável “dummy” (D). Neste caso, D = 0 quando o ISUS se refere ao grupo 

experimental. D = 1 quando o ISUS se refere ao grupo de controle. Escreve-se a seguinte 

equação para estimar e testar se há diferenças estatísticas entre as TGC do grupo experimental 

e do grupo de controle. Isto está definido na equação (9) a seguir: 

 

ISUSit = α0 + α1T + α2DT + νit ; (T = 0, 1, 2...., 19)                                                                (9) 
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Na equação (9) T é o tempo; α0 é o parâmetro linear e α1 e α2 são coeficientes 

angulares. Fazendo-se a derivada de  ISUSit em relação ao Tempo (T), obtem-se o seguinte 

resultado. 

(α1 + α2D)                                                                                                                               (9.1) 

Na equação (9.1) no grupo experimental D=0 e, portanto, a TGC = α1 . Para o 

Grupo de controle, D=1 e, portanto, a TGC = (α1 + α2). Se α2 for estatisticamente diferente de 

zero significa que as TGC são diferentes e aceita-se a suposição de que os ISUS tem taxas 

distintas de crescimento. O grupo que tiver a maior taxa será mais sustentável. 

 

4.6 Modelo de formação de Expectativas do Valor da Produção 

 

O modelo teórico que se propõe parte de definições expressas nas equações: 

VPt
α0

 = PRt
α1

.QDt 
α2

                                                                                                              (10) 

QDt 
α2

 = Rt
α2

.At
α3

                                                                                                                   (11) 

Substituindo a equação (10) na equação (11) obtém-se: 

VPt
α0 

= PRt
α1

. REt
α2

.ARt
α3  

                                                                                                   (12) 

Até aqui as equações são identidades (α0 =  α1 =  α2 =  α3 = 1), portanto não há 

fator aleatório. Introduzindo a pluviometria no modelo que, por hipótese deste trabalho afetará 

a produtividade ou o rendimento das culturas de arroz, feijão, mandioca e milho do Maranhão, 

pode-se escrever a equação: 

REt = β0CHt
β1

.e
ξt                                                                                                                                                                            

(13) 

Na equação (13) “e” é a base dos logaritmos naturais, e “ξt” se constitui no termo 

aleatório. Assim, substituindo a equação (13) na equação (12), o resultado será a equação (14) 

que agora não será mais determinística porque o termo aleatório associado à imprevisão da 

quadra chuvosa a fará também aleatória. 

VPt
α0 

= PRt
α1

.β0.CHt 
β2

. ARt
α3

.e
ξt

                                                                                         (14) 

Aplicando o operador dos logaritmos neperianos nos termos da equação (14) ela 

se transformará em: 

ln(VPit) = λ0 + α1 ln(PRt) + α3 ln(ARt) + β2ln(CHt) + ξt                                                     (15) 
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Na Equação (12) o parâmetro linear λ0 = β0 - α0. 

Aplicando o operador de esperança matemática na equação (15) obtém-se: 

E{ ln(VPt) } = λ0 + α1 E{ ln(PRt) } + α3E{ ln(ARt)} + β2E{ ln(CHt) }                                (16) 

Tendo em vista que o valor esperado do erro é zero. 

Fazendo-se o mesmo procedimento para a equação (13) estima-se o valor 

esperado para os rendimentos das culturas estudadas. Assim, escreve-se que: 

E{ln(REt)} = β0 + β1E{ln(CHt)}                                                                                             (17) 

As estimativas dos parâmetros das equações (16) e (17) acontecem em três etapas. 

Na primeira, realizam-se os procedimentos necessários para tornar as séries estacionárias, 

depois, estimam-se os parâmetros, e em seguida, se ajusta os modelos aplicando os conceitos 

de expectativas racionais, para verificar o melhor ajustamento. Após essas etapas, recolhem-

se os valores esperados segundo esses ajustamentos. 

Assim, as teorias das expectativas racionais sugerem que o valor esperado para o 

período (t +1) associado a uma variável aleatória Xt é dado pela seguinte expressão: 

X
(t+1)

 = α 0 + α 1X(t-1) + α 2X(t-2)+ .... + μ (t+1)                                                                                                              (18)  

Sendo que os agentes atribuem pesos maiores para as informações mais próximas 

e pesos menores para as observações mais remotas. No presente estudo, as expectativas 

racionais de cada uma das variáveis serão dadas por: 

E{ln(X
t+1

)} = α0 + α1ln(Xt-1) + α2ln(Xt-2) + ....+ μ t+1                                                            (19) 

Para se verificar se expectativa racional na previsão do modelo de formação do 

valor da produção, usado como proxy de renda bruta dos agricultores familiares situados nas 

regiões investigadas, se utiliza os procedimentos de Box-Jenkins (1976) para análises de 

séries temporais. 

 

4.7 Modelo de Box e Jenkins, no que se aplica a este estudo. 

 

Os modelos conhecidos como Box-Jenkins, ARIMA (Auto Regressive Integrated 

Moving Averages), são arcabouços matemáticos que visam captar o comportamento de uma 

variável aleatória que apresenta valores distribuídos em séries temporais. 

Em geral se pode escrever uma série temporal da seguinte forma: 
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{Y1, Y2, ...,, YT} ou {Yt}, t= 1, 2, ..., T 

O primeiro passo para aplicação da técnica de Box & Jenkins, consiste em 

verificar se a série é estacionária e, ainda nessa etapa, se busca identificar o modelo mais 

apropriado para estimação dos parâmetros. Caso a serie não seja estacionária, se pode realizar 

esse procedimento por meio da primeira diferenciação da série, da seguinte forma: 

Yt= Yt – Yt-1, sendo t =2, ..., n                                                                                               (20) 

Estima-se a função de autocorrelação entre os resíduos. Caso a função de 

autocorrelação se estabilize com as primeiras defasagens, pode-se assegurar, que a série é 

estacionária. Sendo assim, a função de autocorrelação também proporciona informações que 

sugerem os possíveis modelos que deverão ser utilizados para realizar o estudo de uma serie 

temporal. 

Considerando que uma serie temporal  possa ser representada da seguinte forma: 

Yt = Ø0 – Ø1Yt-1 – Ø2Yt-2 - ... ØpYt-p + ξt                                                                              (21) 

Em que, , , ..., são parâmetros. O modelo descrito na equação (21) é 

identificado como autorregressivo de ordem P. O processo AR(P) tem como característica 

fundamental a ideia de correlação entre uma observação no tempo t com uma observação no 

período . 

Já em um modelo de médias móveis (do inglês moving average), a série Yt resulta 

da combinação dos ruídos brancos ξ do período atual com aqueles ocorridos em períodos 

anteriores. Assim, um modelo de médias móveis de ordem q ou MA(q) é dado por: 

Yt= ξt- θ1ξt-1+ θ2ξt-2+... θqξt-q                                                                                                 (22) 

Onde θi é o parâmetro que descreve como Yt se relaciona com o valor ξt – i para i = 

1, 2,..., q. 

Em alguns casos, se faz necessário utilizar um grande número de parâmetros em 

modelos puramente AR ou puramente MA. Nesses casos, é vantajoso misturar os componentes 

de um modelo AR como os componentes de um modelo MA, gerando, assim, um modelo 

ARMA. O modelo ARMA combina a questão básica do AR (quão fortemente o passado 

influencia o presente) com a do MA (modelar o presente usando erros passados de predição). 

Esse modelo pode ser expresso conforme a equação (23): 

Yt = c + Ø1Yt-1 – Ø2Yt-2 -... ØpYt-p + ξt- θ1ξt-1+ θ2ξt-2+... θqξt-q                                                                   (23) 
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A maioria dos procedimentos de análise estatística de séries temporais supõe que 

estas sejam estacionárias, caso não sejam, se faz necessário transforma-las. Dentre as 

transformações, a mais comum consiste em tomar, geralmente, uma ou duas diferenças 

sucessivas da série original para que a série se torne estacionária. (MORRETIN e TOLOI, 

1987). Com isso, o número d de diferenças necessárias para que a série se torne estacionária é 

denominado ordem de integração (BOX e JENKINS, 1976). Ao incluir a de ordem de 

integração, podem ser utilizados os modelos ARIMA (p, d, q) dados pela equação (24): 

wt = Ø1wt-1 +...+ ØpYt-p + ξt- θ1ξt-1-...- θqξt-q                                                                                                              (24) 

em que: wt = ∆
d
 Yt 

Assim, neste estudo os modelos foram testados, a fim de se avaliar os melhores 

ajustamentos. Os testes consistem em verificar se a função de autocorrelação está associada a 

resíduos do tipo “ruído branco”. Uma sequência é dita ruído branco se cada valor da série 

tiver média zero, variância constante, e não apresentar correlação serial. Assim escreve-se 

ξ t   ~ N(0; σ
2
)                                                                                                                          (25) 

Que tem as seguintes implicações: 

E(ξ t ) = E(ξ t │ ξ t-1,  ξ t-2,...) = 0; 

E(ξ t, ξ t-j) = Cov(ξ t, ξ t-j) = 0; 

Var(ξ t ) = Var(ξ t │ ξ t-1,  ξ t-2,...) = σ
2 

A primeira e a segunda condição estabelecem a ausência de qualquer 

autocorrelação entre os resíduos, ou qualquer previsibilidade. A terceira condição estabelece a 

homocedasticidade condicional ou variância condicional constante (COCHRANE, 1997). 

Para verificar se a série é ruído branco, se observa graficamente se distribuição 

dos resíduos se realiza de forma errática. O teste de verificação é feito utilizando-se a 

metodologia de Qui-Quadrado de Box-Pierce modificado por Ljung e Box (MAKRIDAKIS et 

al., 1998). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo encontra-se dividido em três partes: a primeira delas mostra o 

comportamento das lavouras de arroz, feijão, mandioca e milho no Estado do Maranhão; a 

segunda traz a análise da sustentabilidade das regiões homogêneas de precipitação e, por fim, 

na terceira parte encontram-se as expectativas de produção das culturas agrícolas de cada uma 

das regiões. 

 

5.1 Comportamento das lavouras de arroz, feijão, milho e mandioca no Maranhão 

 

Ao se analisar as taxas de crescimento dos indicadores agrícolas dos cultivos 

agregados de arroz, feijão, mandioca e milho no Maranhão, percebe-se uma tendência de 

queda nos valores de área colhida agregada, da produção per capita e do valor bruto da 

produção corrigido (Figura 3). Nota-se que, os rendimentos agregados apresentaram, quando 

comparado aos demais indicadores, uma linha de tendência com inclinação levemente 

positiva, mostrando um aumento do rendimento agregado dessas lavouras, porém em um 

ritmo muito pequeno. Merece destaque, o declínio acentuado da área colhida total dessas 

culturas, perfazendo um milhão de hectares no período de 1980 e 2016. 

 

Figura 3. Desempenho dos indicadores agregados de arroz, feijão, milho e mandioca do 

Maranhão no período de 1980 a 2016. 

  

  

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE. 
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Individualmente as regiões homogêneas de precipitação apresentaram efeitos 

diferenciados tanto em termos de magnitude quanto significância em cada um dos 

indicadores. Contudo, a área colhida, a produção per capita e o valor bruto da produção 

corrigido, tiveram a mesma tendência negativa apresentada anteriormente em nível de Estado. 

Em relação aos rendimentos, destacam-se as regiões R1, R6, R7, R8 e R9, como sendo as que 

tiveram um ritmo de crescimento médio anual significativo de 0,02% a.a. (Tabela 1). Já as 

regiões R2, R3, R4, R5 e R10, não tiveram taxas médias de crescimento anuais significativas, 

porém, percebe-se uma leve tendência de queda dos coeficientes. 

 

Tabela 1. Taxa geométrica de crescimento (TGC) anual dos indicadores nas regiões 

homogêneas de precipitação. Valores originais antes de serem corrigidos. 

REGIÕES 
Área colhida* 

(Ha) 

Rendimento* 

(Kg.ha
-1

) 

Per capita 

(Kg/Pes) 

VBSM 

(VB/SM) 

R1 -0,021 (0,000)** 0,021 (0,000)** -0,014 (0,016)** -0,036 (0,000)** 

R2 -0,008 (0,002)** 0,002 (0,517)** -0,027 (0,000)** -0,030 (0,000)** 

R3 -0,008 (0,050)** 0,006 (0,192)** -0,019 (0,005)** -0,039 (0,001)** 

R4 -0,005 (0,091)** 0,005 (0,086)** -0,014 (0,003)** -0,030 (0,000)** 

R5 -0,020 (0,000)** 0,005 (0,058)** -0,027 (0,000)** -0,049 (0,000)** 

R6 -0,019 (0,000)** 0,019 (0,000)** -0,011 (0,023)** -0,039 (0,000)** 

R7 -0,028 (0,000)** 0,017 (0,000)** -0,020 (0,001)** -0,050 (0,000)** 

R8 -0,015 (0,001)** 0,020 (0,000)** -0,011 (0,096)** -0,026 (0,002)** 

R9 -0,019 (0,000)** 0,013 (0,000)** -0,027 (0,000)** -0,039 (0,000)** 

R10 -0,006 (0,077)** 0,001 (0,710)** -0,037 (0,000)** -0,034 (0,000)** 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

*Valores originais que foram depois corrigidos. **Valor entre parêntese indica significância estatística da TGC. 

 

Com relação ao indicador de precipitações, observa-se por meio da tabela 2 que a as 

regiões possuem altos níveis pluviométricos, com chuvas mínimas acumuladas entre 533 mm 

a 1124 mm e máximas acumuladas variando entre 2000 mm, e surpreendentes 3579 mm no 

ano. A grande variabilidade dos níveis pluviométricos apresentados pelas regiões pode ser 

atestada pelos altos valores dos coeficientes de variação das precipitações, na maioria 

superiores a 20%. 
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Tabela 2. Estatísticas descritivas dos indicadores de precipitação das regiões, no período de 

1980 a 2016. 

Regiões N Mínimo Máximo Média 
Desvio 

Padrão 
Variância 

Coeficiente 

de variação 

R1 37 1124 3579 2137 544,09 296034 25,46 

R2 37 864 2925 1618 437,88 191739 27,06 

R3 37 643 2626 1297 345,32 119248 26,62 

R4 37 675 2765 1711 484,11 234367 28,29 

R5 37 902 2452 1755 341,54 116651 19,46 

R6 37 820 2250 1437 350,16 122614 24,37 

R7 37 533 2460 1104 365,45 133552 33,10 

R8 37 753 2114 1246 302,12 91275 24,25 

R9 37 795 2515 1452 421,97 178062 29,06 

R10 37 567 1999 1174 282,13 79597 24,02 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

Esses resultados corroboram os encontrados por Menezes (2009). De acordo com o 

autor, a região R1 localizada a Noroeste do Estado é a região mais chuvosa, com média de 

2137 mm anuais, apresentando excessos hídricos nos meses de março e abril, e deficiência 

hídrica nos meses de agosto e dezembro. Nessa região também são encontradas áreas 

remanescentes do bioma amazônico, que são fortemente afetados entre os meses de fevereiro 

e maio pelo sistema atmosférico denominado Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). 

Esse sistema tem forte influência sobre toda a faixa Norte do Maranhão, sendo responsável 

por aproximadamente 70% das chuvas que ocorrem no ano. O tempo de permanência desse 

sistema influi diretamente na intensidade da estação chuvosa, com reflexos na produção 

agrícola de toda faixa Norte do Nordeste do Brasil (NUGEO, 2002). 

Também se verifica que as regiões mais ao Sul, possuem menores níveis 

pluviométricos que as localizadas mais ao Norte do Estado. A região R10, localizada no 

Sudoeste do Estado, possui uma topografia que varia de 400 a 600 m. Nela, forma-se uma 

espécie de barreira que impede a movimentação sistemas que se deslocam da Amazônia e do 

Brasil central. Essa barreira resulta na redução das precipitações totais anuais e torna essa 

região a mais seca do Estado do Maranhão. 

As variações pluviométricas apresentadas pelas regiões são de grande importância, 

pois, são responsáveis pela grande variabilidade espacial (chuvas isoladas) e temporal 

(veranicos
2
) das precipitações, sendo essa última, o principal fator impactante sobre as 

atividades agrícolas. Esse fenômeno é altamente prejudicial para a agricultura, pois, na 

                                                           
2
 Os veranicos são períodos de estiagem, que duram no mínimo quatro dias e que ocorrem durante os períodos 

chuvosos de janeiro a março (NUGEO, 2002). 
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maioria das áreas cultivadas, as lavouras encontram-se na fase reprodutiva, mais sensível à 

deficiência hídrica (NUGEO, 2002).  

Percebe-se então a necessidade de que haja planejamento por parte dos agricultores 

familiares maranhenses, devidamente assessorados por um serviço de assistência técnica 

competente provido pelo estado tendo em vistas que a maioria não possui irrigação e depende 

exclusivamente de níveis de precipitação ideais para terem boas colheitas. Providencia que 

seria necessária para conciliar os períodos de semeadura e colheita com a disponibilidade de 

chuvas, a fim de satisfazer a necessidade hídrica das plantas e com isso obter rendimentos 

satisfatórios com esses cultivos. 

No entanto, há de se destacar que níveis pluviométricos elevados também são 

prejudiciais para o desenvolvimento dos cultivos, tanto por contribuir com a disseminação de 

pragas e doenças, como pela redução de nutrientes, decorrente do processo de escoamento 

superficial e de percolação do solo que, muito encharcados, dificultam a absorção dos 

nutrientes por parte das lavouras (SANTOS, 2017). A variação na distribuição das chuvas e os 

extremismos no volume destas, de tal modo que impossibilite a produção agrícola familiar, 

pode ser suficiente para reduzir a segurança alimentar e desorganizar toda a atividade 

econômica de uma região predominantemente rural. 

Entretanto, tais fenômenos não podem ser controlados e continuarão atingindo os 

agricultores familiares maranhenses. Portanto, a saída é proporcionar a esses agricultores 

condições de conviver com tais dificuldades, pois, mesmo que toda a população rural esteja 

exposta à variabilidade da precipitação, os efeitos são diferenciados nos diferentes grupos 

sociais (ETZOLD, 2013). Para tanto, os agricultores podem adotar como estratégias de 

adaptação: a diversificação e a utilização de diferentes variedades de culturas tolerantes a 

inundações e resistentes a tensões de temperatura, rotação e consórcio de culturas, o aumento 

do uso de irrigação, o plantio de árvores, o aumento do uso de técnicas de conservação de 

água e solo e a associação de atividades não agrícolas ás atividades já praticadas, ou liberar 

áreas para o cultivo de espécies florestais ou fruteiras, como é a proposta desta pesquisa 

(NHEMACHENA e HASSAN, 2008; JUANA et al., 2013). 
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5.2 Modelagem do Índice de Sustentabilidade 

 

Conforme descrito na metodologia, os pesos dos índices parciais foram obtidos 

mediante técnica de Programação Linear (PL)
3
. Para tal, inseriram-se as médias dos índices 

parciais no software Lindo, e se obteve os pesos dos índices parciais que proporcionaram a 

melhor solução para o problema. Os valores individuais dos índices parciais podem ser 

visualizados no apêndice A. 

Os pesos gerados pela PL para o índice parcial de área corrigida foi 0,25; para o 

índice parcial de chuva foi igual a 0,25; para o índice parcial de rendimento foi de 0,20; para 

os índices parciais de produção per capita e para a relação valor da produção/salário mínimo 

foram os menores e assumiram valor igual a 0,15. Esses valores se repetiram para as dez 

microrregiões estudadas. Este resultado possibilita a comparação dos ISUS dessas regiões. 

Assim, a equação do ISUS para cada uma das regiões ficou definida da seguinte 

forma: 

ISUSjregião= 0,20 IPRENDj+ 0,15 IPCAPj+ 0,15 IPVSMj+ 0,25 IPARj+ 0,25 IPCHUVj   (26) 

Através dos resultados mostrados na Tabela 3 e ilustrados na Figura 4, depreende-se 

os resultados estimados para as magnitudes dos (ISUS) para as regiões analisadas. Tendo em 

vista que os valores médios e os coeficientes de variação dos ISUS das regiões foram 

estimados com ponderações iguais em todos os indicadores, eles são diretamente 

comparáveis. Assim, os valores dos índices expressam, em termos percentuais, a 

sustentabilidade das culturas alimentares mais cultivadas pela agricultura familiar no 

Maranhão. 

Observa-se também que a região R2 destacou-se como a que apresentou o maior 

valor máximo médio do ISUS, ao contrário da R7, que apresentou o menor valor (Tabela 3). 

Em relação a todas as regiões observou-se que a R2 apresentou o maior ISUS médio - 

66,23%, seguido pela R4 – 65,55%. Já as piores médias foram identificadas nas regiões R7 

(58,51) e R3 (58,65). Também se verificou que todas as regiões tiveram um baixo coeficiente 

de variação oscilando entre 10,02% na R4 e 14,10% na R8, demonstrando uma 

homogeneidade das distribuições em torno das suas médias. (Tabela 3). 

 

                                                           
3
 As tabelas e resultados apresentados nesta seção, por meio da técnica de Programação Linear, encontram-se 

disponíveis no Apêndice A. 
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Tabela 3. Índice de sustentabilidade (ISUS) estimado para as regiões homogêneas quanto à 

precipitação do Maranhão de 1980 a 2016. 

Anos 
Regiões homogêneas de precipitação 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

1980 76,13 80,17 66,43 67,92 74,43 67,05 64,29 70,53 68,91 79,47 

1981 63,68 72,16 70,32 59,29 60,93 64,80 57,48 49,95 69,16 71,18 

1982 78,38 69,21 60,11 66,76 75,81 65,67 65,36 61,43 77,26 69,93 

1983 53,79 62,30 53,55 63,83 64,22 60,94 64,64 49,04 54,52 63,50 

1984 67,58 68,37 64,85 76,23 67,63 66,86 64,31 68,61 65,29 66,82 

1985 52,60 59,72 35,58 55,26 48,49 53,40 47,18 56,30 53,14 54,49 

1986 63,07 70,41 62,70 68,01 73,21 65,44 66,54 61,52 66,18 72,04 

1987 53,09 65,64 54,62 70,07 64,59 62,76 54,68 56,26 63,70 70,30 

1988 71,01 73,63 64,23 75,69 75,92 78,10 63,59 74,78 71,30 74,80 

1989 66,23 71,08 61,67 68,43 77,51 71,23 72,81 70,02 69,14 71,57 

1990 58,53 74,67 57,99 74,72 68,21 68,56 55,50 58,04 62,17 63,26 

1991 66,67 83,03 70,21 80,63 77,80 78,16 70,31 73,22 72,56 71,01 

1992 55,29 66,53 67,00 67,97 65,73 67,88 58,23 61,59 60,45 72,04 

1993 54,11 72,91 62,89 69,30 64,98 67,82 62,77 52,64 60,08 57,97 

1994 64,20 74,98 72,31 72,77 69,31 75,36 62,58 66,17 66,50 64,22 

1995 66,51 73,67 73,87 68,03 74,25 65,94 61,75 62,99 64,09 61,52 

1996 50,90 57,12 50,07 49,17 52,79 48,07 45,94 43,97 47,64 46,72 

1997 45,17 58,19 56,30 61,70 51,71 54,88 49,02 54,15 43,85 52,61 

1998 49,74 56,55 49,05 61,62 50,96 52,66 47,37 41,35 43,13 46,88 

1999 56,71 58,40 54,95 58,10 50,07 53,58 52,31 55,01 50,37 55,62 

2000 58,76 55,94 57,85 60,56 58,40 62,89 49,30 55,08 57,01 59,09 

2001 57,69 58,90 55,17 61,08 59,87 61,34 54,72 57,63 57,89 62,67 

2002 58,25 62,52 56,28 63,54 58,11 59,00 58,16 59,67 59,32 58,67 

2003 57,67 64,61 58,20 64,13 64,01 61,26 57,27 60,45 60,91 63,19 

2004 60,28 66,26 55,39 68,82 65,16 63,72 57,90 55,65 62,50 60,13 

2005 61,87 67,00 53,64 68,86 65,93 62,54 63,04 57,25 66,80 61,56 

2006 62,62 68,85 58,67 67,08 65,78 57,93 63,39 53,28 63,28 62,58 

2007 64,44 69,26 55,40 68,54 66,44 60,33 63,73 55,42 62,93 64,97 

2008 61,54 62,36 56,53 62,72 66,41 61,42 66,75 58,32 60,24 61,68 

2009 52,14 59,22 50,07 62,84 55,22 60,16 52,93 50,82 55,10 57,41 

2010 60,05 62,15 58,01 66,31 59,09 63,97 59,23 57,01 62,51 59,27 

2011 61,08 70,85 57,00 66,87 64,02 62,96 59,85 57,04 65,82 63,91 

2012 59,42 62,50 61,20 62,20 54,31 61,63 55,81 64,25 53,65 56,34 

2013 68,84 60,35 64,03 73,02 58,23 68,03 56,89 77,13 61,12 58,17 

2014 75,11 73,49 59,89 77,56 61,83 72,56 61,18 74,10 67,01 59,50 

2015 64,56 59,13 57,64 75,73 53,78 63,26 47,18 64,77 58,34 54,96 

2016 54,48 58,45 46,46 57,11 52,29 56,69 50,82 51,43 50,97 50,12 

MÉDIA 60,87 66,23 58,65 65,55 63,17 63,48 58,51 59,37 60,94 62,17 

CV (%) 12,25 10,49 12,79 10,02 13,09 10,54 11,65 14,10 12,64 12,18 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 
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Ao se analisar a taxa anual de crescimento do ISUS nas regiões, constata-se que 

todas as regiões apresentaram tendências negativas, sendo que as regiões R5 e R10 

apresentaram maior declínio (Figura 4). 

 

Figura 4: Evolução dos ISUS nas regiões homogêneas de precipitação de 1980 a 2016. 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

Por meio da tabela 4 apresentam-se os resultados do ISUS sem o procedimento 

metodológico de “congelamento das áreas colhidas”. Observa-se, que os resultados são 

semelhantes aos encontrados anteriormente na tabela 3, no que se refere à tendência negativa 

da taxa anual de crescimento do ISUS nas regiões. Da mesma forma, todas as regiões tiveram 

baixo coeficiente de variação, demonstrando novamente a homogeneidade das distribuições 

em torno das suas médias (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Índice de sustentabilidade (ISUS) estimado sem a simulação do “congelamento das 

áreas colhidas” para as regiões homogêneas de precipitação do Maranhão no período de 1980 

a 2016. (Continua). 

Anos 
Regiões homogêneas de precipitação 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

1980 69,90 71,11 55,30 65,45 68,20 58,71 60,01 66,26 62,87 71,97 

1981 61,29 64,08 56,19 58,77 57,02 58,90 52,08 51,09 64,40 61,73 

1982 72,67 68,54 58,02 67,03 72,26 63,31 63,61 61,58 73,23 69,02 

1983 44,47 54,37 42,70 55,13 53,12 50,46 50,51 34,94 42,03 51,03 

1984 56,01 68,65 52,36 65,35 63,39 56,96 55,06 52,52 51,53 54,67 

1985 53,13 65,22 44,29 62,07 49,73 51,80 51,58 58,16 55,26 61,14 

1986 64,52 66,64 44,58 69,42 68,47 60,45 54,16 54,96 63,65 58,12 

1987 47,95 50,90 42,81 60,30 57,58 52,34 43,96 43,34 54,03 56,84 

1988 69,90 59,85 44,77 76,98 76,13 74,64 61,43 70,24 75,06 62,62 

1989 56,24 61,85 61,81 75,00 81,84 66,50 59,73 61,14 73,31 66,49 

1990 42,14 57,63 40,95 62,48 56,12 54,40 40,71 46,13 50,73 49,18 

1991 61,51 71,63 61,27 75,69 70,16 70,61 52,50 59,12 63,37 71,58 

1992 43,23 53,55 60,53 57,82 58,61 61,63 41,36 49,41 62,10 59,34 

1993 41,65 58,34 46,69 57,97 66,18 60,17 45,54 42,24 47,58 45,03 

1994 57,47 62,49 71,22 66,24 71,47 80,74 50,73 60,19 60,81 57,48 

1995 53,89 62,35 73,03 64,06 71,67 75,16 48,41 52,98 52,27 58,78 

1996 38,10 45,76 31,93 43,30 44,50 51,50 35,26 40,17 36,00 37,31 

1997 32,78 42,58 36,46 49,36 40,55 40,93 31,01 38,96 31,89 40,25 

1998 35,25 41,50 32,19 49,90 41,33 38,72 30,22 28,09 30,88 35,81 

1999 44,21 44,26 42,61 54,15 49,10 40,66 35,52 47,96 43,81 51,44 

2000 46,30 46,97 41,03 53,23 48,93 46,93 39,06 47,56 43,04 53,56 

2001 44,59 45,42 39,06 52,11 50,25 45,49 35,66 41,89 42,49 50,86 

2002 43,00 46,42 42,04 55,54 52,29 44,31 39,00 45,70 45,88 51,10 

2003 46,12 50,00 41,05 53,90 50,83 46,25 39,21 43,88 46,45 50,22 

2004 48,25 53,84 47,43 58,74 54,04 48,79 45,76 49,81 49,74 56,19 

2005 46,24 51,96 43,02 55,92 51,93 46,71 42,73 44,24 50,07 49,92 
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Tabela 4. Índice de sustentabilidade (ISUS) estimado sem a simulação do “congelamento das 

áreas colhidas” para as regiões homogêneas de precipitação do Maranhão no período de 1980 

a 2016. (Conclusão). 
2006 47,62 54,80 43,94 58,62 52,13 52,63 49,69 45,61 53,72 54,45 

2007 47,81 52,90 39,72 56,29 52,70 44,94 45,47 40,96 48,22 53,28 

2008 51,99 59,47 42,35 65,27 54,07 54,65 48,99 45,30 55,17 57,74 

2009 51,36 50,90 44,06 60,26 51,17 48,87 46,33 48,48 59,50 51,89 

2010 44,11 49,91 40,39 54,56 45,96 48,34 40,81 42,85 47,67 50,67 

2011 54,32 64,66 45,13 63,24 55,50 54,79 49,75 49,56 50,25 58,44 

2012 45,19 49,28 45,40 52,97 42,81 46,12 39,30 48,51 41,43 43,87 

2013 53,06 44,70 48,67 64,20 46,16 51,79 38,09 64,17 47,06 54,39 

2014 57,08 57,91 47,14 75,05 51,02 56,76 43,14 65,12 51,26 48,21 

2015 50,97 48,57 45,93 64,46 45,01 51,78 36,87 52,69 47,34 47,21 

2016 42,16 47,41 34,03 49,93 45,25 45,60 38,58 38,05 39,72 40,68 

MÉDIA 50,45 55,31 46,76 60,29 55,88 54,14 45,45 49,56 51,72 53,85 

CV (%) 7,44 8,72 7,65 3,31 11,41 8,08 10,53 4,34 9,71 8,09 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

Porém, observou-se que o ISUS calculado para as regiões, por meio da 

metodologia de “congelamento” de áreas (grupo experimental) proposta neste trabalho, é mais 

sustentável do que o ISUS estimado a partir das variáveis originais (grupo de controle), em 

que as áreas crescem indefinidamente (Tabela 5). Esse resultado é evidenciado por meio da 

diferença de magnitudes dos coeficientes de regressão, entre o grupo experimental e o grupo 

de controle, apresentados na tabela 5. 

 

Tabela 5: Taxas geométricas de crescimento nos grupos experimentais e de controle das 

regiões maranhenses de 1980 a 2016*. 

Regiões 

Grupo Experimental Grupo de Controle  

Coeficiente de 

regressão 

Significância 

Estatística 

Coeficiente de 

regressão 

Significância 

Estatística R
2
 Ajustado 

R1 0,035 0,726 -0,498 0,000 0,314 

R2 -0,106 0,224 -0,497 0,000 0,448 

R3 0,011 0,915 -0,529 0,000 0,334 

R4 0,048 0,590 -0,300 0,000 0,155 

R5 -0,288 0,004 -0,362 0,000 0,375 

R6 -0,041 0,674 -0,454 0,000 0,318 

R7 -0,009 0,923 -0,605 0,000 0,498 

R8 0,114 0,304 -0,449 0,000 0,210 

R9 -0,119 0,264 -0,443 0,000 0,309 

R10 -0,227 0,012 -0,344 0,000 0,365 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

*TGC calculada pela equação: ISUS = λ0 + λ1T. Como o ISUS é dado em percentual, λ1 é a TGC. 

 

A tendência decrescente do ISUS apresentada pelas regiões é um reflexo do declínio 

dos seus indicadores (Tabela 1). Assim, duas situações se destacam entre os resultados: a 

queda dos preços agrícolas e a estagnação dos rendimentos. Os preços, além de apresentarem 
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tendência de crescimento negativa em todas as regiões
4
, se mostraram mais correlacionados 

com o ISUS no grupo de controle do que no grupo experimental (Tabela 6). 

 

Tabela 6: Coeficientes de correlação entre ISUS e os preços nos grupos experimentais e de 

controle nas regiões maranhenses no período de 1980 a 2016. 

Regiões 

Grupo Experimental Grupo de Controle 

Coeficiente de 

Correlação  

Significância 

Estatística 

Coeficiente de 

Correlação 

Significância 

Estatística 

R1 0,170 0,314 0,517 0,001 

R2 0,212 0,208 0,468 0,004 

R3 0,137 0,420 0,285 0,088 

R4 -0,018 0,918 0,335 0,043 

R5 0,405 0,013 0,608 0,000 

R6 0,220 0,190 0,332 0,045 

R7 0,328 0,048 0,593 0,000 

R8 0,121 0,475 0,312 0,060 

R9 0,249 0,137 0,482 0,003 

R10 0,462 0,004 0,443 0,006 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

Com relação aos rendimentos, durante o período analisado não houve alterações 

significativas que pudessem garantir a sustentabilidade desses cultivos. Tal fato pode estar 

relacionado à falta de assistência técnica efetiva, com tecnologias adaptadas a realidade do 

agricultor familiar. Em decorrência desses obstáculos, os agricultores acabam sendo 

desestimulados a produzir, por não conseguirem retornos satisfatórios com suas produções. 

Guanziroli (2017) ressalta que somente 6,8% dos estabelecimentos familiares nordestinos 

conseguem auferir renda monetária suficiente para fornecer um bom padrão de vida aos 

produtores, garantindo assim, a permanência dos mesmos na atividade.  

Os resultados até aqui expostos demonstram que mesmo com a simulação de que as 

áreas colhidas ficassem estabilizadas em seu valor médio, ainda assim, não haveria 

sustentabilidade na produção agrícola familiar das culturas de arroz, mandioca, milho e feijão, 

em todas as regiões do Maranhão, no período analisado. Concomitantemente, as evidências 

apontam maior tendência de vulnerabilidade da agricultura familiar maranhense, que depende 

em grande parte, do sucesso da produção dessas culturas para assegurar a permanência do 

agricultor no campo, como também para retirar fonte de sustento.  

Contudo, a proposta de elevação da produção mediante aumento da produtividade, 

mostrou-se uma alternativa mais factível de ser realizada, visto que, o aumento da 

produtividade (rendimento) dos cultivos em cada região, não extrapolariam os níveis de 

                                                           
4
 Estimações da TGC dos preços, encontram-se disponíveis no Apêndice B. 
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rendimentos existentes atualmente em cada uma delas. Além disso, os grupos de controle 

mostraram ter mais chances de ser sustentáveis, mesmo em cenários de preços decrescentes. 

Além disso, percebe-se que no período analisado (1980/2016) houve uma perda 

gradativa da participação do Estado na produção total dessas culturas tanto em nível de Brasil, 

quanto em nível de Nordeste. Durante esse período, a área média cultivada com as lavouras de 

arroz, feijão, mandioca e milho no Brasil foi de 22.809.430,89 hectares, no Nordeste 

6.299.288,73 hectares, e no Maranhão 1.349.336,81 hectares (Figura 5) A comprovação dessa 

tendência de decréscimo da produção agrícola dessas culturas pode ser observado também por 

meio da Figura 3. A partir dela, observa-se o Estado em 1980 possuía cerca de 8% de 

participação na produção total do país e 30% da produção do Nordeste, em 2016, apenas 3.5% 

da produção brasileira e 21,5% da região nordestina. 

 

Figura 5. Área colhida das culturas agregadas de arroz, feijão, milho e mandioca no período 

de 1980 a 2016 no Brasil, no Nordeste e no Maranhão e proporção da área colhida em relação 

ao Nordeste e ao Brasil. 

  
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do IBGE. 

 

Essa redução da participação do Maranhão na produção brasileira e nordestina dos 

cultivos de arroz, feijão, milho e mandioca é o resultado estagnação dos níveis de rendimento 

dessas culturas e da substituição desses cultivos, pelas lavouras de soja na região Sul do 

Maranhão e no Baixo Parnaíba, como mostra a figura 6. Enquanto a área cultivada com soja 

saltou de 1% na área cultivada do Estado em 1990 para 49% em 2016, os cultivos de arroz, 

feijão mandioca e milho, que antes somavam 93% das áreas cultivadas, perderam espaço 

gradativamente ao longo dos anos e em 2016 somam 45% das áreas cultivadas (IBGE, 2018). 

Essa centralização da produção agrícola maranhense em apenas um cultivo (soja) faz com que 

a região fique menos resiliente a possíveis adversidades, colocando em risco a 

sustentabilidade da agricultura da região. 
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Figura 6. Evolução da área colhida de arroz, mandioca, milho, feijão e soja no período de 

1980 a 2016 e evolução dos rendimentos do Brasil, do Nordeste e do Maranhão. 

  
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do IBGE. 

 

Pode-se aferir também por meio da figura 6, que essas lavouras tiveram valores 

inferiores às médias regionais e nacionais, durante todo o período analisado, sendo esta 

discrepância potencializada a partir de 1998. Diante disso, pode-se concluir que os 

rendimentos desses plantios além de estarem longe de atingir os níveis médios nacionais, 

comprometem, em longo prazo, a sustentabilidade dos agricultores familiares da região. 

Tais mudanças também foram verificadas por Ponciano et al. (2017), ao analisarem a 

composição da produção agrícola do Estado do Espirito Santo no período de 1970/2010 e por 

Loiola et al. (2016), ao avaliarem a produção rural familiar no Acre. Ponciano et al. (2017), 

associaram as mudanças ocorridas na produção agrícola do Estado tanto aos desequilíbrios da 

oferta de inovações tecnológicas entre os produtos, quanto a variações e condições 

diferenciadas de preços pagos aos produtores, que resultou na absorção das áreas de arroz, 

milho, feijão e laranja, principalmente pelas lavouras de café. No Acre, Loiola et al. (2016) 

ressaltam que a contribuição da chamada “lavoura branca” (arroz, milho, feijão e mandioca) 

para o crescimento e desenvolvimento local vem declinando, devido a baixa produtividade e a 

altos custos gerados no processo produtivo e aos baixos preços praticados no mercado. 

A proposta metodológica de “congelamento de áreas” no valor médio, também 

proporcionou a constatação de que, se forem liberadas áreas com as lavouras alimentares 

acima da média, os agricultores poderiam utiliza-las de outras formas mais rentáveis, como, 

por exemplo, cultivando árvores para fins de reflorestamento ou para plantio de fruteiras. 

Dessa forma os agricultores familiares da região estarão contribuindo com a preservação 

ambiental, aumento do sequestro de CO2, e ainda obtendo outras fontes de renda. Por meio da 

tabela 7, podem ser visualizadas as áreas mínimas, médias e máximas, que poderiam ser 

destinadas aos outros usos, em cada região. 
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Tabela 7. Áreas médias, mínimas e máximas, excedentes, que poderiam ser destinadas para 

outros usos.  

REGIÕES 
Áreas excedentes (ha) 

Mínima Média Máxima 

R1 1541,00 70528,29 183300,00 

R2 1442,19 14069,78 62261,19 

R3 852,57 6873,32 19671,57 

R4 89,30 8773,18 21794,30 

R5 17965,89 93799,62 183562,89 

R6 6309,32 28094,52 48035,32 

R7 11284,95 86793,95 234742,95 

R8 1598,00 28306,50 70990,00 

R9 2430,22 56572,35 138242,22 

R10 998,92 6285,39 19439,92 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

Complementarmente, observa-se por meio da figura 7 que, durante o período 

analisado, a maioria das regiões (R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 e R9) teriam maiores 

quantidades de áreas liberadas para outras atividades até o ano de 1995. Já a região R10, 

apesar de não estar entre as áreas com os maiores valores excedentes médios, apresentou um 

comportamento mais equilibrado que as outras. Contudo, para que essas áreas estivessem ao 

alcance dos agricultores seria necessário que eles pudessem alcançar os rendimentos 

simulados para atingir ao menos a produção alcançada com as áreas acima da média. 

 

Figura 7. Áreas colhidas excedentes, que poderiam ser liberadas para outros usos. 

Região 1 

 

Região 2 

 
Região 3 

 

Região 4 
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Região 5 

 

Região 6 

 
Região 7 

 

Região 8 

 
Região 9 

 

Região 10 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

5.3 Expectativas de produção das culturas de arroz, feijão, milho e mandioca no 

Maranhão. 

Os parâmetros das equações (16) e (17) foram estimados por meio do pacote 

estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Na tabela 8, encontram-se os 

ajustamentos que melhor se adequaram a proposta de expectativas racionais, ou seja, para um 

período imediatamente à frente (t+1), tendo como variável explicativa apenas uma defasagem 

na série. Nestes casos, os modelos ajustados para (VP
(t+1)

; PR
(t+1)

, RE
(t+1)

,AR
(t+1)

) foram do 

tipo: 

 

Y
(t+1)

 = β0 +βY(t-1) + ξ( t+1)                                                                                                                           (27) 
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Porém, nos casos em que os coeficientes angulares não foram significantes, ou não 

apresentaram resíduos do tipo “ruído branco”
5
, os melhores ajustamentos se deram por meio 

da seguinte equação:  

Yt = λ Y(t-1) +νt                                                                                                                                                                                                       (28) 

Tabela 8: Estimativas dos parâmetros autorregressivos das culturas de arroz, feijão, milho e 

mandioca das regiões. (Continua) 

Regiões 
Variável 

Dependente 

Ajustamento 

ARIMA 

(p,q,d) 

Coeficiente 

linear 
Sig. 

Coeficiente 

angular 
Sig. 

Ljung-

Box Q 
Sig. 

1 

E{ln(VPt)}
1
 

(1,1,0) -0,033 0,394 -0,574 0.000 14,264
NS

 0,648 

E{ln(PRt)}
1
 

(1,1,0) -0,018 0,494 -0,506 0.002 10,897
NS

 0,862 

E{ln(REt)}
1
 

(1,1,0) 0,012 0,513 -0,642 0.000 15,066
NS

 0,591 

E{ln(ARt)}
1
 

(1,0,0) 12,361 0,000 0,884 0,000 29,888
NS

 0,027 

2 

E{ln(VPt)}
1
 

(1,0,0) 14,214 0,000 0,702 0.000 17.362
NS

 0.430 

E{ln(PRt)}
1
 

(1,0,0) -0,472 0,000 0,370 0.006 11.935
NS

 0.784 

E{ln(REt)}
1
 

(1,0,0) 7,767 0,000 0.625 0.000 14.849
NS

 0.606 

E{ln(ARt)}
1
 

(1,0,0) 11,515 0,000 0.675 0.000 13.452
NS

 0.705 

3 

E{ln(VPt)}
1
 

(1,0,0) 12,519 0,000 0.460 0.005 15.569
NS

 0.555 

E{ln(PRt)}
1
 

(1,0,0) -0,471 0,008 0.739 0.000 16.978
NS

 0.456 

E{ln(REt)}
1
 

(1,0,0) 7,717 0,000 0.608 0.000 18.028
NS

 0.387 

E{ln(ARt)}
1
 

(1,0,0) 9,877 0,000 0,140 0,431 8,944
NS

 0,942 

4 

E{ln(VPt)}
1
 

(1,0,0) 13,876 0,000 0.606 0.000 17.612
NS

 0.414 

E{ln(PRt)}
1
 

(1,0,0) -0,399 0,000 0.634 0.000 18.430
NS

 0.362 

E{ln(REt)}
1
 

(1,0,0) 7,798 0,000 0.794 0.000 17.928
NS

 0.393 

E{ln(ARt)}
1
 

(1,0,0) 11,118 0,000 0.351 0.049 8.006
NS

 0.966 

5 

E{ln(VPt)}
1
 

(1,0,0) 15,176 0,000 0.655 0.000 12.581
NS

 0.764 

E{ln(PRt)}
1
 

(1,0,0) -0,339 0,002 0.575 0.000 10.968
NS

 0.858 

E{ln(REt)}
1
 

(1,0,0) 7,689 0,000 0.554 0.001 14.543
NS

 0.628 

E{ln(ARt)}
1
 

(1,0,0) 12,409 0,000 0.769 0.000 13.589
NS

 0.696 

6 

E{ln(VPt)}
1
 

(1,0,0) 14,035 0,000 0.703 0.000 17.034
NS

 0.452 

E{ln(PRt)}
1
 

(1,0,0) -0,368 0,051 0.882 0.000 10.937
NS

 0.860 

E{ln(REt)}
1
 

(1,0,0) 7,709 0,000 0.753 0.000 11.609
NS

 0.823 

                                                           
5
 Foram considerados os resultados que apresentaram Ljung Box maiores que 30%, e gráficos com distribuição 

errática dos resíduos. Os resultados desses testes e os gráficos dos resíduos encontram-se no Apêndice C. 
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Tabela 8: Estimativas dos parâmetros autorregressivos das culturas de arroz, feijão, milho e 

mandioca das regiões. (Conclusão) 

 E{ln(ARt)}
1
 

(1,0,0) 11,312 0,000 0.774 0.000 14.580
NS

 0.626 

7 

E{ln(VPt)}
1
 

(1,0,0) 15,074 0,000 0.770 0.000 15.103
NS

 0.588 

E{ln(PRt)}
1
 

(1,0,0) -0,331 0,050 0.775 0.000 11.962
NS

 0.802 

E{ln(REt)}
1
 

(1,0,0) 7,716 0,000 0.736 0.000 18.538
NS

 0.358 

E{ln(ARt)}
1
 

(1,0,0) 12,240 0,000 0.935 0.000 19.561
NS

 0.297 

8 

E{ln(VPt)}
1
 

(1,0,0) 13,834 0,000 0.303 0.006 17.309
NS

 0.434 

E{ln(PRt)}
1
 

(1,0,0) -0,283 0,005 0.627 0.000 13.550
NS

 0.699 

E{ln(REt)}
1
 

(1,0,0) 7,407 0,000 0.733 0.004 14.806
NS

 0.609 

E{ln(ARt)}
1
 

(1,0,0) 11,337 0,000 0.670 0.000 15.832
NS

 0.536 

9 

E{ln(VPt)}
1
 

(1,1,0) -0,038 0.304 -0.531 0.001 11.286
NS

 0.841 

E{ln(PRt)}
1
 

(1,0,0) -0,337 0.005 0.692 0.000 11.306
NS

 0.840 

E{ln(REt)}
1
 

(1,0,0) 7,654 0.000 0.750 0.000 15.105
NS

 0.588 

E{ln(ARt)}
1
 

(1,0,0) 12,054 0.000 0.778 0.000 8.505
NS

 0.955 

10 

E{ln(VPt)}
1
 

(1,0,0) 13,415 0,000 0.455 0.004 9.417
NS

 0.926 

E{ln(PRt)}
1
 

(1,0,0) -0,503 0,000 0.543 0.001 12.607
NS

 0.762 

E{ln(REt)}
1
 

(1,0,0) 7,802 0,000 0.833 0.000 16.605
NS

 0.481 

E{ln(ARt)}
1
 

(1,0,0) 10,788 0,000 0.320 0.134 7.714
NS

 0.972 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 

1- Valor da produção (VP), Área colhida (AR), Preço médio (PR), Chuva (CHU) e Rendimento (RE). 

NS – não significante a pelo menos 30% de erro. 

 

Observa-se por meio da Tabela 8 que tanto a estatística de Ljung-Box não foi 

significativamente diferente de zero aos níveis usuais, como o traçado da trajetória dos 

resíduos (Apêndice C) foram totalmente erráticos, sugerindo que os dados atendem às 

condições para ser “ruído branco”. Percebe-se também, que os coeficientes de regressão 

estimados foram menores do que um, sugerindo que as séries sejam estacionárias. Esses 

resultados tornaram factíveis as estimativas dos valores esperados para essas variáveis no 

período investigado. 

Os resultados encontrados até aqui sugerem que na maioria das regiões os 

agricultores maranhenses formulam expectativas em relação às áreas a serem colhidas para os 

próximos anos, os preços a serem recebidos, e os rendimentos dos cultivos, evidenciando que 

suas decisões são formuladas apoiando-se no que aconteceu no passado menos remoto. De 

acordo com Czyzewskyi e Majchrzak (2016), quando os preços dos produtos agrícolas 
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apresentam uma tendência decrescente, as modelagens das expectativas racionais de preços 

desses produtos, sofrem influência negativa quanto menor for à elasticidade-preço da oferta 

(são menos racionais e mais adaptativas). 

Depois de realizadas todas as estimativas dos parâmetros associados às variáveis que 

compõem a expectativa de formação do valor da produção agregada associada à produção das 

culturas, foram estimados os valores esperados de cada uma das variáveis que compõem 

aquela equação e se deriva a equação geral de formação de expectativas de renda bruta, tal 

como especificado neste estudo. 

Na Tabela 5, apresentam-se os regressores estimados, associados aos valores 

esperados de cada uma das variáveis empregadas na pesquisa. Observa-se que, com a exceção 

do valor esperado para as chuvas da região homogênea de precipitação R6, todos os demais 

valores esperados para essa variável nas outras regiões, tiveram coeficientes de regressão 

significativamente iguais à zero. Tal resultado demonstra que as chuvas não se manifestaram 

significativamente na explanação das expectativas do valor da produção agregado das culturas 

nas regiões homogêneas de precipitação. 

Os coeficientes de determinação ajustados e os de determinação estacionários se 

mostraram com boas magnitudes e também foram significantes em níveis de pelo menos 0,5% 

de probabilidade em todas as regiões (Tabela 9). Constata-se também que nas regiões R2, R5, 

R6, R7, R8 e R9, os coeficientes associados às expectativas de área colhida apresentaram 

magnitudes elevadas na estimação das expectativas do valor da produção na maioria das 

regiões. Este resultado sugere que nessas regiões, os agricultores familiares maranhenses 

buscam assegurar sua renda, principalmente por meio do aumento das áreas colhidas. 

 

Tabela 9: Resultados para a estimação das expectativas racionais associadas ao valor da 

produção agrícola familiar (VP
(t+1)

) (1980-2016). (Continua). 
Regiões Variável  Coeficientes Estatística t Sig. 

R1 

Constante 7,825 2,115 0,042 

Preço
(t+1)

 0,473 1,871 0,071 

Chuva
(t)

 -0,267 -1,415 0,167 

Área
(t)

 0,756 2,920 0,006 

 R
2
 = 0,616 R

2
 Ajustado = 0,580 

R2 

Constante -4,053 -2,020 0,052 

Preço(
t+1

) 1,406 6,384 0,000 

Chuva(
t
) -0,081 -1,370 0,180 

Área(
t+1

) 1,693 10,700 0,000 

R
2
 = 0,940 R

2
 Ajustado = 0,883 

R3 

Constante 9,572 5,006 0,000 

Preço
(t+1)

 0,494 4,620 0,000 

Chuva
(t)

 -0,097 -0,729 0,471 

Área
(t)

 0,025 0,197 0,845 

R
2
 = 0,663 R

2
 Ajustado = 0,439 
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Tabela 9: Resultados para a estimação das expectativas racionais associadas ao valor da 

produção agrícola familiar (VP
(t+1)

) (1980-2016). (Conclusão). 

R4 

Constante 14,559 6,363 0,000 

Preço
(t+1)

 0,765 4,015 0,000 

Chuva
(t+1)

 -0,285 -2,354 0,025 

Área
(t)

 0,154 0,905 0,372 

R
2
= 0,720 R

2
 Ajustado = 0,518 

R5 

Constante 4,869 4,074 0,000 

Preço
(t+1)

 0,908 9,354 0,000 

Chuva
(t)

 -0,199 -2,540 0,016 

Área
(t+1)

 0,972 12,720 0,000 

 R
2
 = 0,965 R

2
 Ajustado = 0,931 

R6 

Constante 3,724 2,976 0,005 

Preço
(t+1)

 0,306 3,892 0,000 

Chuva
(t)

 -0,243 -3,048 0,005 

Área
(t+1)

 1,074 9,499 0,000 

R
2
 = 0,936 R

2
 Ajustado = 0,876 

R7 

Constante 4,750 3,598 0,001 

Preço
(t+1)

 0,462 4,197 0,000 

Chuva
(t)

 -0,167 -2,082 0,045 

Área
(t+1)

 0,943 3,598 0,001 

R
2
 = 0,892 R

2
 Ajustado = 0,883 

R8 

Constante 9,666 7,374 0,000 

Preço
(t+1)

 0,304 3,123 0,004 

Chuva
(t+1)

 -0,045 -0,607 0,548 

Área
(t+1)

 0,403 4,581 0,000 

 R
2
 = 0,785 R

2
 Ajustado = 0,617 

R9 

Constante -3,559 -1,546 0,132 

Preço
(t+1)

 0,433 2,396 0,003 

Chuva
(t)

 -0,265 -2,259 0,031 

Área
(t+1)

 1,685 -9,726 0,000 

 R
2
 = 0,844 R

2
 Ajustado = 0,830 

R10 

Constante 14,656 10,133 0,000 

Preço
(t+1)

 0,724 4,579 0,000 

Chuva
(t)

 -0,046 -0,467 0,643 

Área
(t)

 -0,051 -0,423 0,675 

R
2
 = 0,637 R

2
 Ajustado = 0,406 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 

 

Verifica-se que, somente na R1 as expectativas de preços não foram significantes, 

com pelo menos 5% de significância, nas estimações das expectativas do valor da produção 

(Tabela 9). Tal resultado sugere que, tudo o mais constante, para variação de um por cento nas 

expectativas de preços, à expectativa do valor da produção agregada de arroz, feijão, 

mandioca e milho, experimentará variações de 0,306% até 1,406%, nas diferentes regiões. 

Constata-se, assim, que os agricultores atribuem ponderações significativas para os 

preços dos períodos imediatamente anteriores e formam as suas expectativas de renda bruta. 

Esse resultado revela certa preocupação por parte dos produtores acerca dos preços que eles 

receberão por sua produção, mesmo sabendo que não possuem controle sobre eles, pois os 

preços são definidos fora da sua capacidade de decisão. Tal fato pode também estar 

relacionado a uma possível propensão da agricultura familiar maranhense, 
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predominantemente voltada para o autoconsumo, ao processo de mercantilização já verificado 

em outras regiões (PLOEG, 2010; CONTERATO, 2014; SIMONETTI, 2013). 

Os ajustamentos apresentados na tabela 10 reforçam o resultado de que os 

agricultores maranhenses não formulam expectativas de renda, associadas aos níveis 

pluviométricos. Novamente, os níveis de precipitação não apresentaram alterações anuais 

significativas que pudessem estar associadas aos rendimentos no período analisado. 

Porém, vale ressaltar que neste trabalho foram analisadas lavouras temporárias, 

sendo a mandioca a única que permanece mais de um ano na roça. Tal fato justifica os 

resultados aqui obtidos, pois, mesmo que esses agricultores não possuam tecnologias que 

proporcionem o aumento dos rendimentos de suas lavouras, presume-se que esses cultivos 

tiveram suas necessidades hídricas supridas durante o período chuvoso de cada região. 

Conforme Fernandes (2005), no cultivo do arroz, os agricultores familiares fazem a limpeza 

da área no mês de novembro e efetuam o plantio, pontualmente, no mês de dezembro, com as 

primeiras chuvas. Ainda segundo a autora, tal rigidez no período de plantio é justificada pelo 

risco de perda da produção, devido ao aumento da intensidade dos níveis de precipitação nos 

meses subsequentes. 

 

Tabela 10: Resultados da estimação das expectativas racionais associadas aos rendimentos das 

lavouras de arroz, feijão, milho e mandioca das regiões (1980 - 2016). (Continua) 
Regiões Variável  Coeficientes Estatística t Sig. 

R1 
Constante 8,318 5,968 0,000 

Chuva
(t)

 -0,100 -0,548 0,588 

 R
2
 = 0,009 R

2
 Ajustado = - 0,020 

R2 

Constante 8,459 5,873 0,000 

Chuva(
t
) -0,097 -0,494 0,624 

R
2
 = 0,007 R

2
 Ajustado = - 0,021 

R3 

Constante 8,740 10,096 0,000 

Chuva
(t)

 -0,145 -1,195 0,240 

R
2
  = 0,198 R

2
 Ajustado = 0,039 

R4 
Constante 8,989 13,113 0,000 

Chuva
(t+1)

 -0,168 -1,809 0,079 

 R
2
= 0,086 R

2
 Ajustado = 0,059 

R5 
Constante 8,957 17,344 0,000 

Chuva
(t)

 -0,173 -2,490 0,018 

 R
2
 = 0,150 R

2
 Ajustado = 0,126 

R6 

Constante 9,402 10,564 0,000 

Chuva
(t)

 -0,240 -1,950 0,059 

R
2
 = 0,313 R

2
 Ajustado = 0,098 

R7 

Constante 8,250 11,774 0,000 

Chuva
(t)

 -0,083 -0,822 0,416 

R
2
 = 0,019 R

2
 Ajustado = - 0,009 

R8 Constante 7,838 11,305 0,000 
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Chuva
(t) 

-0,061 -0,628 0,534 

 R
2
 = 0,106 R

2
 Ajustado = 0,011 

Tabela 10: Resultados da estimação das expectativas racionais associadas aos rendimentos das 

lavouras de arroz, feijão, milho e mandioca das regiões (1980 - 2016). (Conclusão) 

R9 
Constante 8,174 11,241 0,000 

Chuva
(t)

 -0,075 -0,744 0,462 

 R
2
 = 0,016 R

2
 Ajustado = -0,013 

R10 
Constante 8,843 9,359 0,000 

Chuva
(t)

 -0,158 -1,177 0,247 

 R
2
 = 0,195 R

2
 Ajustado = 0,038 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da pesquisa 
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6 CONCLUSÕES 

 

Essa dissertação está dividida em duas partes. Na primeira parte, criou-se um índice 

para mensurar a sustentabilidade na evolução técnica e econômica da produção agrícola 

familiar maranhense. Na segunda, buscou-se conceber um modelo teórico-empírico 

incorporando a teoria das expectativas racionais, utilizada como instrumento para tentar aferir 

como os agricultores familiares maranhenses formam as suas expectativas de renda bruta, 

preço, rendimento, área a cultivar e precipitação de chuva tendo como base a informação 

disponível e suas experiências acumuladas no passado. 

Os resultados apresentados na primeira parte da pesquisa evidenciaram que no 

período em análise, de 1980 a 2016, o índice estimado para mensurar a sustentabilidade 

econômica da produção agrícola familiar (ISUS), por meio dos índices parciais (IPREND, 

IPCAP, IPVSM, IPAR e IPCHUV), apresentou uma leve tendência decrescente, indicando 

que houve uma estagnação no crescimento da produção dos cultivos (arroz, feijão, mandioca e 

milho) - em todas as regiões homogêneas de precipitação do Maranhão, mesmo com a 

imposição posta nesta pesquisa de “congelamento das áreas colhidas” em seu valor médio. 

Diante disso, concluiu-se que no período investigado não houve sustentabilidade 

na produção agrícola familiar do Estado. Contudo, a proposta metodológica do trabalho 

mostrou que é possível produzir arroz, feijão, mandioca e milho no Maranhão sem que haja 

pressão de aumento nas áreas, desde que os agricultores tenham acesso às tecnologias que 

viabilizem maiores níveis de produtividade.  

O estudo também mostrou que as áreas que excedessem o seu patamar médio 

poderia ser reservadas para pousio, plantio de espécies florestais com manejo para 

proporcionar resultados econômicos ou mesmo com fruteiras perenes. Para tanto o Estado 

precisaria dispor de um serviço de pesquisa, assistência técnica, extensão rural e fomento 

agrícola muito mais dinâmico do que se observa atualmente. 

Constatou-se ainda, que os elevados níveis pluviométricos, apresentado pelas 

diferentes regiões do Maranhão, podem ser considerados um entrave para a atividade, caso 

não haja um planejamento de plantio adequado em conjunto com práticas agrícolas que 

favoreçam a adaptação dos agricultores aos diferentes tipos de adversidades climáticas, como 

o excesso ou a escassez de chuvas que impactam na resiliência da agricultura familiar 

maranhense. 

Na segunda parte do trabalho verificou-se que, na maioria das regiões, os 

agricultores familiares maranhenses formulam expectativas tanto de preços médios como de 
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áreas colhidas, associados às expectativas do valor da produção que, neste estudo, foi 

utilizada como proxy para a renda bruta. Os preços sugerem que os agricultores familiares 

maranhenses estão cada vez mais integrados aos mercados, isto é, eles estão deixando de 

produzir apenas para a subsistência e, passando a produzir para obter renda monetária. 

Contudo, os agricultores familiares ainda buscam assegurar sua renda, por meio do aumento 

das áreas colhidas, resultado que pode repercutir em mais áreas desmatadas.. 

Com relação ao comportamento das expectativas dos níveis de pluviometria, 

associadas ao valor da produção e dos rendimentos dos cultivos de arroz, feijão, mandioca e 

milho, verificou-se que, os níveis anuais de precipitação não se mostraram significantes na 

explanação das expectativas racionais do valor da produção agrícola e dos rendimentos. 

Porém, apesar dos resultados contrariarem a hipótese inicial desta pesquisa, eles foram 

particularmente relevantes, pois, demonstram que os níveis pluviométricos são suficientes 

durante o período produtivo desses cultivos nas regiões. 

A partir dos resultados obtidos neste estudo, se observa a necessidade de políticas 

públicas que favoreçam o acesso às tecnologias que proporcionem o aumento dos 

rendimentos das culturas de arroz, feijão, mandioca e milho. No entanto, isso só será possível 

se os agricultores tiverem assistência técnica efetiva, acesso ao crédito rural assistido, que 

viabilize a consecução e a execução de projetos de produção, com culturas adaptadas às 

condições climáticas de cada região. Assim, um dos caminhos para a sustentabilidade é, a 

redução dos desmatamentos na Amazônia Legal e a viabilização de modelos de produção 

mais eficientes dos cultivos que predominam no portfólio dos agricultores familiares 

maranhenses. 

Dada à importância dos temas abordados, uma das contribuições deste trabalho 

reside em propor, de forma científica e quantificada, metodologias mais proativas, que 

possibilitem o direcionamento de políticas públicas para o setor rural, visando à 

sustentabilidade da produção agrícola familiar. 

Depois de concluído o estudo se reconhece que, a maior limitação do estudo talvez 

tenha sido o fato de não ter sido feito a desagregação dos produtos. Dessa forma, não se 

conseguiu captar possíveis diferenças existentes entre os cultivos nas regiões analisadas. 

Além disso, sugere-se para trabalhos futuros a inserção de outras variáveis que captem a 

multidimensionalidade da sustentabilidade da produção agrícola. 
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APÊNDICE A - TABELAS E OUTPUT RESULTANTE DA PROGRAMAÇÃO 

LINEAR 

Região 1 

 

Tabela 11. Variáveis de decisão e restrições associadas aos índices parciais da região 1. 

 
Variável de Decisão  

P1 P2 P3 P4 P5  

Função objetivo 57,70 39,35 26,44 77,44 82,01  

Restrições 

1 1 1 1 1 1 =1 

2 0 0 0 1 -1 ≤0 

3 1 0 0 0 -1 ≤0 

4 0 1 0 0 -1 ≤0 

5 0 0 1 0 -1 ≤0 

6 1 0 0 -1 0 ≤0 

7 0 1 0 -1 0 ≤0 

8 0 0 1 -1 0 ≤0 

9 -1 1 0 0 0 ≤0 

10 -1 0 1 0 0 ≤0 

11 0 -1 1 0 0 ≤0 

12 1 0 0 0 0 ≥0,15 

13 0 1 0 0 0 ≥0,15 

14 0 0 1 0 0 ≥0,15 

15 0 0 0 1 0 ≥0,15 

16 0 0 0 0 1 ≥0,15 

17 0 0 0 0 1 ≥0,25 

Valor da função  objetivo 60,87 
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Região 2 

 

Tabela 12. Variáveis de decisão e restrições associadas aos índices parciais da região 2. 

 
Variável de Decisão  

P1 P2 P3 P4 P5  

Função objetivo 61, 41 43,62 31,85 88,62 81,90  

Restrições 

1 1 1 1 1 1 =1 

2 0 0 0 1 -1 ≤0 

3 1 0 0 0 -1 ≤0 

4 0 1 0 0 -1 ≤0 

5 0 0 1 0 -1 ≤0 

6 1 0 0 -1 0 ≤0 

7 0 1 0 -1 0 ≤0 

8 0 0 1 -1 0 ≤0 

9 -1 1 0 0 0 ≤0 

10 -1 0 1 0 0 ≤0 

11 0 -1 1 0 0 ≤0 

12 1 0 0 0 0 ≥0,15 

13 0 1 0 0 0 ≥0,15 

14 0 0 1 0 0 ≥0,15 

15 0 0 0 1 0 ≥0,15 

16 0 0 0 0 1 ≥0,15 

17 0 0 0 0 1 ≥0,25 

Valor da função  objetivo 66,23 
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Região 3 

 

Tabela 13. Variáveis de decisão e restrições associadas aos índices parciais da região 3. 

 
Variável de Decisão  

P1 P2 P3 P4 P5  

Função objetivo 41,46 38,20 20,09 81,90 84,57  

Restrições 

1 1 1 1 1 1 =1 

2 0 0 0 1 -1 ≤0 

3 1 0 0 0 -1 ≤0 

4 0 1 0 0 -1 ≤0 

5 0 0 1 0 -1 ≤0 

6 1 0 0 -1 0 ≤0 

7 0 1 0 -1 0 ≤0 

8 0 0 1 -1 0 ≤0 

9 -1 1 0 0 0 ≤0 

10 -1 0 1 0 0 ≤0 

11 0 -1 1 0 0 ≤0 

12 1 0 0 0 0 ≥0,15 

13 0 1 0 0 0 ≥0,15 

14 0 0 1 0 0 ≥0,15 

15 0 0 0 1 0 ≥0,15 

16 0 0 0 0 1 ≥0,15 

17 0 0 0 0 1 ≥0,25 

Valor da função  objetivo 58,65 
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Região 4 

 

Tabela 14. Variáveis de decisão e restrições associadas aos índices parciais da região 4. 

 
Variável de Decisão  

P1 P2 P3 P4 P5  

Função objetivo 59,22 54,30 28,19 89,27 80,08  

Restrições 

1 1 1 1 1 1 =1 

2 0 0 0 1 -1 ≤0 

3 1 0 0 0 -1 ≤0 

4 0 1 0 0 -1 ≤0 

5 0 0 1 0 -1 ≤0 

6 1 0 0 -1 0 ≤0 

7 0 1 0 -1 0 ≤0 

8 0 0 1 -1 0 ≤0 

9 -1 1 0 0 0 ≤0 

10 -1 0 1 0 0 ≤0 

11 0 -1 1 0 0 ≤0 

12 1 0 0 0 0 ≥0,15 

13 0 1 0 0 0 ≥0,15 

14 0 0 1 0 0 ≥0,15 

15 0 0 0 1 0 ≥0,15 

16 0 0 0 0 1 ≥0,15 

17 0 0 0 0 1 ≥0,25 

Valor da função  objetivo 66,55 
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Região 5 

 

Tabela 15. Variáveis de decisão e restrições associadas aos índices parciais da região 5. 

 
Variável de Decisão  

P1 P2 P3 P4 P5  

Função objetivo 62,36 45,77 22,39 75,78 86,14  

Restrições 

1 1 1 1 1 1 =1 

2 0 0 0 1 -1 ≤0 

3 1 0 0 0 -1 ≤0 

4 0 1 0 0 -1 ≤0 

5 0 0 1 0 -1 ≤0 

6 1 0 0 -1 0 ≤0 

7 0 1 0 -1 0 ≤0 

8 0 0 1 -1 0 ≤0 

9 -1 1 0 0 0 ≤0 

10 -1 0 1 0 0 ≤0 

11 0 -1 1 0 0 ≤0 

12 1 0 0 0 0 ≥0,15 

13 0 1 0 0 0 ≥0,15 

14 0 0 1 0 0 ≥0,15 

15 0 0 0 1 0 ≥0,15 

16 0 0 0 0 1 ≥0,15 

17 0 0 0 0 1 ≥0,25 

Valor da função  objetivo 63,17 
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Região 6 

 

Tabela 16. Variáveis de decisão e restrições associadas aos índices parciais da região 6. 

 
Variável de Decisão  

P1 P2 P3 P4 P5  

Função objetivo 57,60 51,40 27,28 77,21 83,44  

Restrições 

1 1 1 1 1 1 =1 

2 0 0 0 1 -1 ≤0 

3 1 0 0 0 -1 ≤0 

4 0 1 0 0 -1 ≤0 

5 0 0 1 0 -1 ≤0 

6 1 0 0 -1 0 ≤0 

7 0 1 0 -1 0 ≤0 

8 0 0 1 -1 0 ≤0 

9 -1 1 0 0 0 ≤0 

10 -1 0 1 0 0 ≤0 

11 0 -1 1 0 0 ≤0 

12 1 0 0 0 0 ≥0,15 

13 0 1 0 0 0 ≥0,15 

14 0 0 1 0 0 ≥0,15 

15 0 0 0 1 0 ≥0,15 

16 0 0 0 0 1 ≥0,15 

17 0 0 0 0 1 ≥0,25 

Valor da função  objetivo 63,48 

 

 



86 

 

 

Região 7 

 

Tabela 17. Variáveis de decisão e restrições associadas aos índices parciais da região 7. 

 
Variável de Decisão  

P1 P2 P3 P4 P5  

Função objetivo 54,23 38,96 23,35 73,44 79,83  

Restrições 

1 1 1 1 1 1 =1 

2 0 0 0 1 -1 ≤0 

3 1 0 0 0 -1 ≤0 

4 0 1 0 0 -1 ≤0 

5 0 0 1 0 -1 ≤0 

6 1 0 0 -1 0 ≤0 

7 0 1 0 -1 0 ≤0 

8 0 0 1 -1 0 ≤0 

9 -1 1 0 0 0 ≤0 

10 -1 0 1 0 0 ≤0 

11 0 -1 1 0 0 ≤0 

12 1 0 0 0 0 ≥0,15 

13 0 1 0 0 0 ≥0,15 

14 0 0 1 0 0 ≥0,15 

15 0 0 0 1 0 ≥0,15 

16 0 0 0 0 1 ≥0,15 

17 0 0 0 0 1 ≥0,25 

Valor da função  objetivo 58,51 
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Região 8 

 

Tabela 18. Variáveis de decisão e restrições associadas aos índices parciais da região 8. 

 
Variável de Decisão  

P1 P2 P3 P4 P5  

Função objetivo 46,58 38,90 29,11 76,20 83,23  

Restrições 

1 1 1 1 1 1 =1 

2 0 0 0 1 -1 ≤0 

3 1 0 0 0 -1 ≤0 

4 0 1 0 0 -1 ≤0 

5 0 0 1 0 -1 ≤0 

6 1 0 0 -1 0 ≤0 

7 0 1 0 -1 0 ≤0 

8 0 0 1 -1 0 ≤0 

9 -1 1 0 0 0 ≤0 

10 -1 0 1 0 0 ≤0 

11 0 -1 1 0 0 ≤0 

12 1 0 0 0 0 ≥0,15 

13 0 1 0 0 0 ≥0,15 

14 0 0 1 0 0 ≥0,15 

15 0 0 0 1 0 ≥0,15 

16 0 0 0 0 1 ≥0,15 

17 0 0 0 0 1 ≥0,25 

Valor da função  objetivo 59,37 
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Região 9 

 

Tabela 19. Variáveis de decisão e restrições associadas aos índices parciais da região 9. 

 
Variável de Decisão  

P1 P2 P3 P4 P5  

Função objetivo 57,28 36,69 28,13 78,35 80,70  

Restrições 

1 1 1 1 1 1 =1 

2 0 0 0 1 -1 ≤0 

3 1 0 0 0 -1 ≤0 

4 0 1 0 0 -1 ≤0 

5 0 0 1 0 -1 ≤0 

6 1 0 0 -1 0 ≤0 

7 0 1 0 -1 0 ≤0 

8 0 0 1 -1 0 ≤0 

9 -1 1 0 0 0 ≤0 

10 -1 0 1 0 0 ≤0 

11 0 -1 1 0 0 ≤0 

12 1 0 0 0 0 ≥0,15 

13 0 1 0 0 0 ≥0,15 

14 0 0 1 0 0 ≥0,15 

15 0 0 0 1 0 ≥0,15 

16 0 0 0 0 1 ≥0,15 

17 0 0 0 0 1 ≥0,25 

Valor da função  objetivo 60,94 
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Região 10 

 

Tabela 20. Variáveis de decisão e restrições associadas aos índices parciais da região 10. 

 
Variável de Decisão  

P1 P2 P3 P4 P5  

Função objetivo 51,83 30,78 29,27 88,09 83,09  

Restrições 

1 1 1 1 1 1 =1 

2 0 0 0 1 -1 ≤0 

3 1 0 0 0 -1 ≤0 

4 0 1 0 0 -1 ≤0 

5 0 0 1 0 -1 ≤0 

6 1 0 0 -1 0 ≤0 

7 0 1 0 -1 0 ≤0 

8 0 0 1 -1 0 ≤0 

9 -1 1 0 0 0 ≤0 

10 -1 0 1 0 0 ≤0 

11 0 -1 1 0 0 ≤0 

12 1 0 0 0 0 ≥0,15 

13 0 1 0 0 0 ≥0,15 

14 0 0 1 0 0 ≥0,15 

15 0 0 0 1 0 ≥0,15 

16 0 0 0 0 1 ≥0,15 

17 0 0 0 0 1 ≥0,25 

Valor da função  objetivo 62,16 
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APÊNDICE B – RESULTADOS DA TGC DOS PREÇOS DAS 10 REGIÕES 

R1 

Model Summary(b) 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0,792 0,627 0,616 0,20269 

 

Coefficients(a,b) 

Model   

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 0,110 0,065   1,680 0,102 

T -0,024 0,003 -0,792 -7,665 0,000 

 

R2 

Model Summary(b) 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0,639 0,408 0,391 0,15933 

 

Coefficients(a,b) 

Model   

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -0,256 0,051   -4,986 0,000 

T -0,012 0,002 -0,639 -4,914 0,000 

 

R3 

Model Summary(b) 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0,619 0,383 0,365 0,34189 

 

Coefficients(a,b) 

Model   

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -0,008 0,110   -0,072 0,943 

T -0,025 0,005 -0,619 -4,658 0,000 

 

R4 

Model Summary(b) 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0,779 0,607 0,596 0,15775 

 

Coefficients(a,b) 

Model   

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -0,084 0,051   -1,650 0,108 

T -0,018 0,002 -0,779 -7,357 0,000 
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R5 

Model Summary(b) 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0,712 0,508 0,493 0,23112 

 

Coefficients(a,b) 

Model   

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 0,047 0,074   0,637 0,529 

T -0,021 0,004 -0,712 -6,006 0,000 

 

R6 

Model Summary(b) 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0,847 0,717 0,709 0,18057 

 

Coefficients(a,b) 

Model   

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 0,091 0,058   1,563 0,127 

T -0,026 0,003 -0,847 -9,428 0,000 

 

R7 

Model Summary(b) 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0,775 0,601 0,589 0,24364 

 

Coefficients(a,b) 

Model   

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 0,152 0,079   1,933 0,061 

T -0,027 0,004 -0,775 -7,258 0,000 

 

R8 

Model Summary(b) 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0,710 0,504 0,490 0,20358 

 

Coefficients(a,b) 

Model   

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 0,038 0,066   0,582 0,564 

T -0,019 0,003 -0,710 -5,965 0,000 
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R9 

Model Summary(b) 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0,750 0,562 0,550 0,20240 

 

Coefficients(a,b) 

Model   

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 0,022 0,065   0,339 0,737 

T -0,021 0,003 -0,750 -6,705 0,000 

 

R10 

Model Summary(b) 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0,667 0,445 0,429 0,22235 

 

Coefficients(a,b) 

Model   

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -0,172 0,072   -2,407 0,022 

T -0,018 0,003 -0,667 -5,293 0,000 
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APÊNDICE C – GRÁFICOS DOS RESÍDUOS E OUTPUT RESULTANTE DAS 

EXPECTATIVAS DO VALOR DA PRODUÇÃO 

R1 

ESTATÍSTICAS DE MODELO 

Modelo 

Número 

de 

Preditores 

Estatísticas de ajuste do 

modelo 
Ljung-Box Q(18) 

Número de 

Valores 

Discrepantes 
R quadrado 

estacionário 

R ao 

Quadrado 
Estatísticas DF Sig. 

LnPreço-

Modelo_1 
0 0,256 0,484 10,897 17 0,862 0 

LnRend-

Modelo_2 
0 0,377 0,676 15,066 17 0,591 0 

LnVLP-

Modelo_3 
0 0,345 0,398 14,264 17 0,648 0 

LnChuv-

Modelo_4 
0 0,000 0,000 14,955 17 0,599 0 

LnArea-

Modelo_5 
0 0,661 0,661 29,888 17 0,027 0 

 

PARÂMETROS DO MODELO ARIMA 

 
Estimativa EP t Sig. 

LnPreço-

Modelo_1 
LnPreço 

Nenhuma 

Transformação 

Constante -0,018 0,027 -0,691 0,494 

AR Lag 1 -0,506 0,151 -3,342 0,002 

Diferença 1 
   

LnRend-

Modelo_2 
LnRend 

Nenhuma 

Transformação 

Constante 0,012 0,018 0,662 0,513 

AR Lag 1 -0,642 0,132 -4,871 0,000 

Diferença 1 
   

LnVLP-

Modelo_3 
LnVLP 

Nenhuma 

Transformação 

Constante -0,033 0,038 -0,864 0,394 

AR Lag 1 -0,574 0,139 -4,130 0,000 

Diferença 1 
   

LnChuv-

Modelo_1 
LnChuv 

Nenhuma 

Transformação 

Constante 7,635 0,044 174,281 0,000 

AR Lag 1 0,015 0,170 0,089 0,929 

LnArea-

Modelo_2 
LnArea 

Nenhuma 

Transformação 

Constante 12,361 0,202 61,206 0,000 

AR Lag 1 0,884 0,086 10,340 0,000 
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R2 

ESTATÍSTICAS DE MODELO 

Modelo 
Número de 

Preditores 

Estatísticas de ajuste do 

modelo 
Ljung-Box Q(18) Número de 

Valores 

Discrepantes 
R quadrado 

estacionário 
R ao Quadrado Estatísticas DF Sig. 

LnArea-

Modelo_1 
0 0,355 0,355 13,452 17 0,705 0 

LnRend-

Modelo_2 
0 0,333 0,333 14,849 17 0,606 0 

LnPreço-

Modelo_3 
0 0,127 0,127 12,259 17 0,784 0 

LnChuva-

Modelo_4 
0 0,110 0,110 15,052 17 0,592 0 

LnVLP-

Modelo_5 
0 0,398 0,398 17,362 17 0,430 0 

 

PARÂMETROS DO MODELO ARIMA 

 
Estimativa EP t Sig. 

LnArea-

Modelo_1 
LnArea 

Nenhuma 

Transformação 

Constante 11,515 0,066 174,899 0,000 

AR Lag 1 0,675 0,139 4,838 0,000 

LnRend-

Modelo_2 
LnRend 

Nenhuma 

Transformação 

Constante 7,767 0,060 128,938 0,000 

AR Lag 1 0,625 0,140 4,476 0,000 

LnPreço-

Modelo_3 
LnPreço 

Nenhuma 

Transformação 

Constante -0,472 0,050 -9,531 0,000 

AR Lag 1 0,370 0,159 2,319 0,006 

LnChuva-

Modelo_4 
LnChuva 

Nenhuma 

Transformação 

Constante 7,349 0,063 116,298 0,000 

AR Lag 1 0,326 0,160 2,033 0,050 

LnVLP-

Modelo_5 
LnVLP 

Nenhuma 

Transformação 

Constante 14,214 0,145 97,913 0,000 

AR Lag 1 0,702 0,119 5,882 0,000 
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R3 

ESTATÍSTICAS DE MODELO 

Modelo 

Número 

de 

Preditores 

Estatísticas de ajuste do 

modelo 
Ljung-Box Q(18) Número de 

Valores 

Discrepantes 
R quadrado 

estacionário 
R ao Quadrado Estatísticas DF Sig. 

LnRend-

Modelo_1 
0 0,353 0,353 18,028 17 0,387 0 

LnPreço-

Modelo_2 
0 0,568 0,568 16,978 17 0,456 0 

LnVLP-

Modelo_3 
0 0,211 0,211 15,569 17 0,555 0 

LnArea-

Modelo_1 
0 0,410 0,025 8,953 17 0,942 0 

 

PARÂMETROS DO MODELO ARIMA 

 
Estimativa EP t Sig. 

LnRend-

Modelo_1 
LnRend 

Nenhuma 

Transformação 

Constante 7,717 0,095 81,143 0,000 

AR Lag 1 0,608 0,132 4,605 0,000 

LnPreço-

Modelo_2 
LnPreço 

Nenhuma 

Transformação 

Constante -0,471 0,168 -2,809 0,008 

AR Lag 1 0,739 0,111 6,671 0,000 

LnVLP-

Modelo_3 
LnVLP 

Nenhuma 

Transformação 

Constante 12,519 0,144 87,222 0,000 

AR Lag 1 0,460 0,153 3,015 0,005 
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LnArea-

Modelo_1 

LnArea Nenhuma 

Transformação 

Constante -0,012 0,029 -0,397 0,694 

AR Lag 1 -0,635 0,132 -4,808 0,000 

Diferença 1    

 

  

  
 

R4 

ESTATÍSTICAS DE MODELO 

Modelo 
Número de 

Preditores 

Estatísticas de ajuste do 

modelo 
Ljung-Box Q(18) 

Número de Valores 

Discrepantes 

R quadrado 

estacionário 

R ao 

Quadrado 
Estatísticas DF Sig. 

LnArea-

Modelo_1 
0 0,106 0,106 8,006 17 0,966 0 

LnRend-

Modelo_2 
0 0,540 0,540 17,928 17 0,393 0 

LnPreço-

Modelo_3 
0 0,346 0,346 18,430 17 0,362 0 

LnVLP-

Modelo_4 
0 0,276 0,276 17,612 17 0,414 0 

LnChuva-

Modelo_5 
0 0,352 0,352 10,672 17 0,873 0 

 

PARÂMETROS DO MODELO ARIMA 
   

 
Estimativa EP t Sig. 

   
LnArea-

Modelo_1 
LnArea 

Nenhuma 

Transformação 

Constante 11,118 0,042 262,895 0,000 
   

AR Lag 1 0,351 0,172 2,042 0,049 
   

LnRend-

Modelo_2 
LnRend 

Nenhuma 

Transformação 

Constante 7,798 0,089 88,071 0,000 
   

AR Lag 1 0,794 0,111 7,150 0,000 
   

LnPreço-

Modelo_3 
LnPreço 

Nenhuma 

Transformação 

Constante -0,399 0,086 -4,666 0,000 
   

AR Lag 1 0,634 0,133 4,782 0,000 
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LnVLP-

Modelo_4 
LnVLP 

Nenhuma 

Transformação 

Constante 13,876 0,123 112,473 0,000 
   

AR Lag 1 0,606 0,135 4,496 0,000 
   

LnChuva-

Modelo_5 

LnChuv

a 

Nenhuma 

Transformação 

Constante 7,331 0,134 54,783 0,000 
   

AR Lag 1 0,703 0,119 5,894 0,000 
   

 

  

  

 

 

 

R5 

ESTATÍSTICAS DE MODELO 

Modelo 

Número 

de 

Preditores 

Estatísticas de ajuste do modelo Ljung-Box Q(18) Número de 

Valores 

Discrepantes 

R quadrado 

estacionário R ao Quadrado Estatísticas DF Sig. 

LnArea-

Modelo_1 

0 0,487 0,487 13,589 17 0,696 0 

LnRend-

Modelo_2 

0 0,254 0,254 14,543 17 0,628 0 

LnPreço-

Modelo_3 

0 0,319 0,319 10,968 17 0,858 0 

LnChuva-

Modelo_4 

0 0,026 0,026 6,498 17 0,989 0 

LnVLP-

Modelo_5 

0 0,373 0,373 12,581 17 0,764 0 

 

PARÂMETROS DO MODELO ARIMA 

  Estimativa EP t Sig. 
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LnArea-

Modelo_1 

LnAre

a 

Nenhuma 

Transformação 

Constante 12,409 0,161 77,004 0,000 

AR Lag 1 0,769 0,128 6,010 0,000 

LnRend-

Modelo_2 

LnRen

d 

Nenhuma 

Transformação 

Constante 7,689 0,058 132,722 0,000 

AR Lag 1 0,554 0,157 3,518 0,001 

LnPreço-

Modelo_3 

LnPreç

o 

Nenhuma 

Transformação 

Constante -0,339 0,101 -3,355 0,002 

AR Lag 1 0,575 0,140 4,091 0,000 

LnChuva-

Modelo_4 

LnChu

va 

Nenhuma 

Transformação 

Constante 7,449 0,041 182,812 0,000 

AR Lag 1 0,160 0,168 0,952 0,348 

LnVLP-

Modelo_5 

LnVLP Nenhuma 

Transformação 

Constante 15,176 0,198 76,462 0,000 

AR Lag 1 0,655 0,131 4,998 0,000 

 

  

  
 

R6 

ESTATÍSTICAS DE MODELO 

Modelo 

Número 

de 

Preditores 

Estatísticas de ajuste do 

modelo Ljung-Box Q(18) Número de 

Valores 

Discrepantes 

R quadrado 

estacionário R ao Quadrado Estatísticas DF Sig. 

LnArea-

Modelo_1 

0 0,556 0,556 14,580 17 0,626 0 

LnRendi-

Modelo_2 

0 0,532 0,532 11,609 17 0,823 0 

LnPreço-

Modelo_3 

0 0,782 0,782 10,937 17 0,860 0 

LnChuva-

Modelo_4 

0 0,308 0,308 22,197 17 0,177 0 

LnVLP-

Modelo_5 

0 0,469 0,469 17,034 17 0,452 0 
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PARÂMETROS DO MODELO ARIMA 

  Estimativa EP t Sig. 

LnArea-

Modelo_1 

LnArea Nenhuma 

Transformação 

Constante 11,312 0,128 88,550 0,000 

AR Lag 1 0,774 0,113 6,848 0,000 

LnRendi-

Modelo_2 

LnRendi Nenhuma 

Transformação 

Constante 7,709 0,116 66,541 0,000 

AR Lag 1 0,753 0,123 6,124 0,000 

LnPreço-

Modelo_3 

LnPreço Nenhuma 

Transformação 

Constante -0,368 0,182 -2,022 0,051 

AR Lag 1 0,882 0,075 11,751 0,000 

LnChuva-

Modelo_4 

LnChuva Nenhuma 

Transformação 

Constante 7,215 0,080 90,609 0,000 

AR Lag 1 0,591 0,144 4,105 0,000 

LnVLP-

Modelo_5 

LnVLP Nenhuma 

Transformação 

Constante 14,035 0,162 86,670 0,000 

AR Lag 1 0,703 0,117 5,985 0,000 

 

  

  

 

 

 

R7 

ESTATÍSTICAS DE MODELO 

Modelo 

Número 

de 

Preditores 

Estatísticas de ajuste do 

modelo 
Ljung-Box Q(18) Número de 

Valores 

Discrepantes 
R quadrado 

estacionário 
R ao Quadrado Estatísticas DF Sig. 
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LnArea-

Modelo_1 
0 0,683 0,683 19,561 17 0,297 0 

LnRend-

Modelo_2 
0 0,509 0,509 18,538 17 0,356 0 

LnPreço-

Modelo_3 
0 0,591 0,591 11,962 17 0,802 0 

LnChuva-

Modelo_4 
0 0,049 0,049 7,821 17 0,970 0 

LnVLP-

Modelo_5 
0 0,482 0,482 15,103 17 0,588 0 

 

 

 

PARÂMETROS DO MODELO ARIMA 

  Estimativa EP t Sig. 

LnArea-

Modelo_1 

LnArea Nenhuma 

Transformação 

Constante 12,240 0,430 28,435 0,000 

AR Lag 1 0,935 0,083 11,330 0,000 

LnRend-

Modelo_2 

LnRend Nenhuma 

Transformação 

Constante 7,716 0,113 68,516 0,000 

AR Lag 1 0,736 0,123 5,963 0,000 

LnPreço-

Modelo_3 

LnPreço Nenhuma 

Transformação 

Constante -0,331 0,163 -2,030 0,050 

AR Lag 1 0,775 0,105 7,373 0,000 

LnChuva-

Modelo_4 

LnChuva Nenhuma 

Transformação 

Constante 6,952 0,067 104,167 0,000 

AR Lag 1 0,250 0,164 1,526 0,136 

LnVLP-

Modelo_5 

LnVLP Nenhuma 

Transformação 

Constante 15,074 0,260 57,984 0,000 

AR Lag 1 0,770 0,109 7,043 0,000 
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R8 

ESTATÍSTICAS DE MODELO 

Modelo 

Número 

de 

Preditores 

Estatísticas de ajuste do modelo Ljung-Box Q(18) 
Número de 

Valores 

Discrepantes 
R quadrado 

estacionário 

R ao 

Quadrado 
MAE Estatísticas DF Sig. 

LnArea-

Modelo_1 
0 0,412 0,412 0,167 15,832 17 0,536 0 

LnRendi-

Modelo_2 
0 0,180 0,180 0,230 24,111 17 0,116 0 

LnPreço-

Modelo_3 
0 0,379 0,379 0,174 13,550 17 0,699 0 

LnChuva-

Modelo_4 
0 0,089 0,089 0,179 7,355 17 0,978 0 

LnVLP-

Modelo_5 
0 0,070 0,070 0,362 17,309 17 0,434 0 

 

PARÂMETROS DO MODELO ARIMA 

 
Estimativa EP t Sig. 

LnArea-

Modelo_1 
LnArea 

Nenhuma 

Transformação 

Constante 11,337 0,114 99,430 0,000 

AR Lag 1 0,670 0,125 5,351 0,000 

LnRendi-

Modelo_2 
LnRendi 

Nenhuma 

Transformação 

Constante 7,407 0,084 87,848 0,000 

AR Lag 1 0,423 0,152 2,773 0,004 

LnPreço-

Modelo_3 
LnPreço 

Nenhuma 

Transformação 

Constante -0,283 0,095 -2,981 0,005 

AR Lag 1 0,627 0,129 4,846 0,000 

LnChuva-

Modelo_4 
LnChuva 

Nenhuma 

Transformação 

Constante 7,091 0,055 128,297 0,000 

AR Lag 1 0,321 0,162 1,982 0,055 

LnVLP-

Modelo_5 
LnVLP 

Nenhuma 

Transformação 

Constante 13,834 0,111 124,167 0,000 

AR Lag 1 0,303 0,161 1,881 0,006 
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R9 

ESTATÍSTICAS DE MODELO 

Modelo 

Número 

de 

Preditores 

Estatísticas de ajuste do modelo Ljung-Box Q(18) 
Número de 

Valores 

Discrepantes 
R quadrado 

estacionário 
R ao Quadrado Estatísticas DF Sig. 

LnArea-

Modelo_1 
0 0,514 0,514 8,505 17 0,955 0 

LnRend-

Modelo_2 
0 0,573 0,573 15,105 17 0,588 0 

LnPreço-

Modelo_3 
0 0,448 0,448 11,306 17 0,840 0 

LnVLP-

Modelo_1 
0 0,292 0,517 11,286 17 0,841 0 

 

PARÂMETROS DO MODELO ARIMA 

 
Estimativa EP t Sig. 

LnArea-

Modelo_1 
LnArea 

Nenhuma 

Transformação 

Constante 12,054 0,140 85,833 0,000 

AR Lag 1 0,778 0,118 6,607 0,000 

LnRend-

Modelo_2 
LnRend 

Nenhuma 

Transformação 

Constante 7,654 0,091 84,175 0,000 

AR Lag 1 0,750 0,111 6,785 0,000 
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LnPreço-

Modelo_3 
LnPreço 

Nenhuma 

Transformação 

Constante -0,337 0,112 -3,005 0,005 

AR Lag 1 0,692 0,120 5,781 0,000 

LnVLP-

Modelo_1 
LnVLP 

Nenhuma 

Transformação 

Constante -0,038 0,036 -1,043 0,304 

AR Lag 1 -0,531 0,145 -3,647 0,001 

Diferença 1 
   

 

 

  

  
 

R10 

ESTATÍSTICAS DE MODELO 

Modelo 
Número de 

Preditores 

Estatísticas de 

ajuste do 

modelo 

Ljung-Box Q(18) Número de 

Valores 

Discrepantes R quadrado 

estacionário 
Estatísticas DF Sig. 

LnArea-

Modelo_1 
0 0,066 7,714 17 0,972 0 

LnRend-

Modelo_2 
0 0,612 16,605 17 0,481 0 

LnPreço-

Modelo_3 
0 0,299 12,607 17 0,762 0 

LnChuva-

Modelo_4 
0 0,049 7,821 17 0,970 0 

LnVLP-

Modelo_5 
0 0,167 9,417 17 0,926 0 

 

PARÂMETROS DO MODELO ARIMA 

 
Estimativa EP t Sig. 

LnArea-

Modelo_1 
LnArea 

Nenhuma 

Transformação 

Constante 10,788 0,049 221,043 0,000 

AR Lag 1 0,320 0,208 1,535 0,134 

LnRend-

Modelo_2 
LnRend 

Nenhuma 

Transformação 

Constante 7,802 0,131 59,753 0,000 

AR Lag 1 0,833 0,092 9,036 0,000 

LnPreço-

Modelo_3 
LnPreço 

Nenhuma 

Transformação 

Constante -0,503 0,087 -5,774 0,000 

AR Lag 1 0,543 0,143 3,794 0,001 
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LnChuva-

Modelo_4 
LnChuva 

Nenhuma 

Transformação 

Constante 6,952 0,067 104,167 0,000 

AR Lag 1 0,250 0,164 1,526 0,136 

LnVLP-

Modelo_5 
LnVLP 

Nenhuma 

Transformação 

Constante 13,415 0,112 119,558 0,000 

AR Lag 1 0,455 0,159 2,869 0,004 

 

  

  

 

 

 


