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EMBRAPA

ANALISE ECONOMICA DA APLICAÇAO DE FERTILIZANTES
NO CULTIVO DE ARROZ NO MUNICIPIO DE

ALTAMlRA,PARA

1. lNI'RODUÇÃO

Este inforrrativo contém os resultados da análise ea:::mômicada aplica-

ção de fertilizantes no cultivo de arroz emduas localidades do Pará.

o trabalho consiste de urra descrição dos rrodelos agronômicos

para a análise econÔmicadas respostas ao uso de fertilizantes.

usados

Derivou-se, em seguida, a função de receita líquida em relação ao fer

tilizante aplicado e se apresentaram os valores da aplicação do fertilizante

que rraximizama utilidade emdiferentes situações de preço.

Apresentam-se tambémos cálculos das taxas de retorno médio e de re-

torno marginal ao uso dos fertilizantes, analisados para di versas situações

de preço.

.. * As informações básicas para a execução deste trabalho foram oriundas dos

exper~entos realizados pelos pesquisadores Emmanuelde Souza Cruz
Walmir Salles Couto, Francisco José cârrera Figueiredo, Dbnald Ueber

Kass e Joaquim Braga Basto, pesquisadores do ex-IPEAN,atualrrente CPA'IU-

Centro de Pesquisas Agropecuária do Trópico Omidoda EMBRAPA.

** A'" ,1:1" .l- t.f t· A' f Lí do an", l.ses t es \Ia ..;..8l.ca.8 e econ'Jm1.cas oram rea l.Z8·as "por

Vi.tor AfoLSO ~1oeflich1Hernan:rejed8~Robérío 1i'. dOR Santos e

VINCULADA AO rvllNIS·i l~RiO wA AGf~ICUL TURA
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2. MODEW DE arIMIZAÇÃO E ANÃLISE EsrATIsrlCA PARA A DEI'ERMINAÇÃODE

APLICAÇÃO DE FERl'ILlZAN'l'ES

2.1. Delineamento experirren"t;al

Neste trabalho foram analisados estatística e eronêrnicarrente três ex
II .

perimentos de carrpo, realizados em solo de terra roxa estruturada, da
I

gião de Altarnira, corro abaixo descrito:

)

re

Experirrento IDeal ano

1

3

f Altarnira 1972

I (km48) .

Altamira 1973
(km101)

Altamira -1974
(km101)

2

Todos experirrentos inc1uiam três fatoresi nitrogênio (N), fósforo (P)

e ~tásio (K)" sendo seu delinearrento o fatorial NPK3x3x2, dí.spostos em

blocos ao acaso comduas repetições.

De posse dos dados procedeu-se à análise de variância de cada experi

rrerrto e, a partir desta ,estabeleceu-se a superfície de resposta ·necessá-

ria para se determinar o ótirro econômico

2.2. Anâlise de Variância

o quadro 1 rrostra o ni vel de"significação dQ., análise de variânCiaf '

de cada experirrento •

VINCULADA AO MINIST~RIO DA AGRICUL TURA

5AF ' 6.0/26.R • 03/7<:30 ' 300 th
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·Quadro 1. Análise de Variância dos experimentos realizados

com arroz em, Altamira-PA. 1972/74

Experimento N I P K I NxP I N*K iPxK F I R2 Icv,
I **El ** I ** + ** 4,60 0,76 11,419
I **E2 ** + 3,97 0,73 23,30
I **E3 ** I ** 3,46 0,70 9,56

** (1%) * /(5%) ; ++ (10%); + (25%)
I

Experimento 1 (El'): corresponde aos dados de Altamira, KM48,
I ano : de 1972

Os resultados estão a indicar que Nitrogênio e Fósforo fo

ram altamente significativcs, a~ nível de 1%, bem corno foramsi~

nificativas a~ interações N*P e N*K;

O rendimento será considerado, pois, corno urna função (Y)
dos.§eguintes fatores; Y= f(N, N2, P, P~, NP) (1)

Experimento 2 (E2): corresponde aos dados de Altamira, ro1101

ano de 1973

Neste experimento somente fósforo foi significativo ao ní

vel de 1%. O potássio mostrou-se significativo somente ao nível

de 25%.

o rendimento será considerado corno a função

2Y = f (P, P , K, PK) (2)

Experimento 3 (E3): refere-se aos dados de Altarnira, KMI01,ano
de 1974.

Neste experimento tanto fósforo-corno nitrogênio apresent~

ram-se corno altamente significativos,ao nível de 1% de probabi-'

lidade.

VINCULADA AO MINISTE::RIODA AG",ICUL TURA

SAF . e.o/ze ...B - oaJ16 - 300 R:s
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A análise de variância induz que o rendimento seja conside

rado corno urna função do tipo

(3)

Çonsiderando-se a semelhança das formas das funções nos ex

perimentos I e 3, ajustar-se-á, também, um modelo envolvendo va

riável durnrnypara identificard1ferenças entre. os resultados des

tes experimentos. Assim, ter-se-á que para o experimento I (Alt~

mira KM48, ano 72) a variável durnrnyserá zero, e para experimen-I .
tos 3 (Altamir, KMIOI, ano 74) a variável durnrnyserá um.

I
A função Ique envolve os experimentos 1 e 3 sera do tipo.

Y = f (N, N2, P, p2, NP, D, DN, DN2, DP, Dp2, DNP) (4)

onde D é a variável du~my.

2.3. Equações de regressão

Foram escolhidas funções quadráticas do tipo da equaçao 5

abaixo, com as quais serão ajustadas as regressões para cada expe-

rimento.

Y = B + B N + B t? + B P + B p
2 + B NP + eo 11 2. 2.2. 12

- (5)

Na equação 5, Y representa o rendimento em quilos por hecta-

tare, N é o insumo Nitrogênio, P é o insurno fósforo (P205), ambos

em kgjha. ° termo NP representa a interação entre o nitrogênio e

o fósforo. ° elemento "ell representa o termo de erro do ajustame!!,

to,

Na regressao da função· quadrática, espera-se encontrar si-

nal negativo para o estimador dos parâmetros 6 e B • Esta ca -
1 1 2 2

VINCULAD.'" AO MINISTERIO DA AGRICUL TURA

SAI' - 6.0/:26_B _ 03/76 • 300 Rs
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racterística reflete a resposta decres'centedos rendimentos aos

incrementos sucessivos de N e P.

Outra característica da função quadrática é que seus pro~

d t "(ClY ClY) - l' lnd í d d íu os rnerq i.n aas !N', ãP sao ane ares , a,n acan o que arrunuern em

uma quantidade constante, quando se aumentam as quantidades do

insumo. I
i

Usando-se a função quadrática e observadas as restrições

acima, se obtem uma I superfície de resposta em que existe um pon-

to de rendimento máximo apôs o qual o rendimento diminui.

I

2.4, - A função de resposta e determinação do nível ótimo de apli

caçao de fertilizantes.

*Seja a equaçao de regressao (6) e a relação calculada en

tre os rendimentos físicos (Y) e os nutrientes (N,P), ou seja

(6 )

2.4.),- Cálculo do nível ôtimo econômico

O nível ótimo de aplicação de N será alcançado quando o

produto marginal de N (isto é, ClY/ClN) tornar-se igual a razao en

'tre o preço do fertilizante e o preço do produto (isto é, PNIPy)'

Da mesma forma obtem-se o nível ótimo de fósforo.

Isto pode ser demonstrado quando, associada à equaçao (6),

se introduz uma função objetivo representada como

* As constantesb, da equação de regressão (6) são os estimadoresdos parâme
1 ~ -tros do rrodelo (5),baseados nos dados do experfrreritoque está sendo ana-

lisado.

VINCUI_ADA AO MINIST~RIO DA AGRICULTURA

S."F . 6.0/26-B ' 03/76 ' 300 Rs
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(7 )

onde RL é a receita liquida, que é igual à receita bruta menos o

custo total; C é uma constante que reflete o custo fixo total;

PN.N representa o custo variável do nitrogênio;

Pp.P representa o custo variável do fósforo.

A função de renda liquida é máxima quan~o a derivada pri-

meira da equação (7) for nula e a sua derivada segunda for menor

que zero. portaltol

aRL = Py iay
~ iaN

aRL P layar = ~'YI~
= O (8»)-
= O (92.J.

são as condições de l~ ordem '
para que a função de Renda lí-
quida passe por um máximo.

Das equaçoes (8) e (9) fica evidente que a equaçao de ren

da líquida ajustada ao niv~l ótimo (ou de renda liquida máxima )

é obtida quando

ay PN
aN = Py

ay = Pp
ap

~

(8.1)

(9.1)

onde 'ay ay
~N e ap representam o produto marginal de N de P, respectiíva-

rrente.

Aplicando as condições (8.1) e (9.1) à equaçao (6) tem-se ,.
que

(8.2.)

(9,2)

VINCULADA AO MINISTt:RIO DA AGRICUL TURA

SAF ·6 0/26.EJ • 031"16 . 300 Rs.
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Reorganizando-se as equaçoes (8.2) e (9.2) obtem-se:

2bllN + bl2P = (PN/Py - bl)

.bl2N + 2b22P = (Pp/Py - b2)

(8.3)

(9.3)

o sistema de equaçaQ (8.3) e (9.3) pode ser resolvido a

partir da regra dos determinantes. O resultado final proporcion~

ráos valores ótimos de N e P,respectivamente,' expressos pelas'

expressoes (8.4):e (9.4)
I

P I (bl2)( N/Py-bl!)
I

P !

* ( P/Py-b~) (2b22 )
N = i (8.4)

2bll bl2
bl2 2b22

2bl1 <:N/Py-b1) I
* bl2 ( P/Py-b2) .

P = (9.4)

rbll
b
12 rb12 2b22

Das equaçoes (8.4) e (9.4) resultam, respectivamente:

2b22PN bl2PP (b2b12- 2blb22)-+
* Py I?y

N = 4bll b22 (b12)2-

2b11PP - b12PN + (b1b12 - 2b2b11)

* Py Py
P =

4b11 b22
2- (b12)

(8.5 )

(9 .•5)

VINCULADA AO MINISTE::RIODA AGRICUL TURA

SAF ·6.0/26-8 - 03/16 - 300 Rs
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Para se calcular o nível dos insumos •. --Jassoclados ao nlvel

2.4.2- Cálculo do máximo físico

de rendimento físico máximo, basta tornar nulas as relações PNp-€
Y

Pp
nas equaçoes

Py

N ...max

P ...max =
b b -1 12 (9.6)

2.5 - Taxas Relativas de Retorno

Com o objetivo de se obter uma base para a comparaçao de

quantidades adicionais de fertilizantes como alternativas da

produç~o, será util examinar os retornos marginais causados pe-

Ia aplicaç~o de fertilizantes.

Estes retornos devem representar um aumento na renda lí-

quida. Com o objetivo de torná-los mais facilmente comparáveis'

com os retornos obtidos a partir de outras alternativas de pro-

"duç~o dentro da propriedade, os retornos podem ser expressos c2

mo uma percentagem dos custos envolvidos. Com certeza os produ-

tores n~o est~o somente interessados no retorno médio mas tam -

bém nos retornos marginais.

Os produtores necessitam observar a taxa de retorno de

cada cruzeiro adicional gasto em fertilizante. Necessitam, ain-

da, det~r o gasto com "fertilizante t~o logo observem que este

retorno marginal seja menor que o primeiro cruzeiro gasto em

VINCULADA AO MINISTt:RIO DA AGRICULTURA
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qualquer outra alternativa da propriedade.

o retorno marginal (rma) pode ser definido corno

rma = P (llY ) -11Yll (C\0 (10 )

onde llY = variação
I

PY = preço;:do
PyllY = valor da

ll(CV)=,variação

casoi ao

na produção;

produtoj

variação da produção

no custo variãvel (que corresponde, neste

custo dos fertilizantes).

Vale ressaltar que a dosagem ótima econômica deve ocorrer

quando a taxa de retorno marginal for igual a ze~o. Taxas de re-

torno marginal positivas estão a indicar que ois) insurno(s) es -

tá(ão) sendo usado(s) aquem de seu (s) nível (is) ótimo(s). Por ou

tro lado, taxas de retorno marginal negativas estão a indicar

que o (s) insumo (s) está (ão) sendo usado (s)além de seu (s)nfval,(Ls )

ótiTI1o(s).

o retorno midio (rme) , por sua vez, i definido p~la rela-

çao
RT= - - 1CT (11)

onde RT = venda total e

CT - custo total, (neste caso considerando-se apenas o cus

to total ·com fertilizantes).

VINCULAD" A.O MINISTt::RIO DA AGRICUL TUF~A

~")AF . 6.0/~?6_B _o.v i« ,- e oo Rf.
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3. RESULTADOS DAS REGRESSÕES AJUSTADAS AOS DADOS EXPERI-
MENTAIS

As equaçoes de regressao, definidas apartir da análise I

de variância, estão indicadas no quadro 2.

Experimento 1: Para o experimento 1, foi ajustada a equa

ção de regressao
-c-, - 2 -<-..( -2

? = 2467,56 + 14,75N - O,06N + 24,35P - O,18P - O,O~~P (12)
- " ...- ...

IOs term,os lineares de N e P foram altamente significati-
i~ :vos,ao nlvel de 1% de
i

,_ InlO nao se apresentou
i

quadrático do fósforo

probabilidade; o termo quadrático do Nitrogê

estatisticamente diferente de zero; o termo

mostrou-se com uma significância estatística

ao nivel de 5%, e a interação NP foi estatísticamente diferente de

zero somente ao nivel de 25% de probabilidade.O R2 da regressão foi

de 0.50, significante ao nível de 1%.

VINCULADA AO MINISTÉRIO DA AGRICUL TUHA

SAr . tJ,O/26.B • O;J{lb • 300 Rs
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Quadro 2. Regress~es 'ajustadas aos dados experimentais.

1 2

EXPERIMENTO
3

.11

1-3
~Lq I r II III IV V VI I VII

variávEúJ I t

bO I .2467,56 i 1679,74 i 1731,58 4720,25 I 2467,56 12335,91
I

I ,4645,25 I

**
I

I 14.75+N 14.75 I 5.56 ! 11.34++
N2 I I

-0.06 I i -0.0021 ** i 0.06 -0.06
** I ** I 24,31+ * ! * , **P 24.35 36.67 i 38~49 20,63 24,35 :24,33I

I I
p2
K

N * P

P * K

DM
N * D

N2* D
P * D

p
2* D

NP*D
F

R2 ,

CV

*-0.18 ** , +-0.20 -0.20
1.73

* I ++-0,13 1-0,13

-0.09+ I -0.05

**-0.15

i -0.073++

**2516,38
*-13,48

**44
.83

12.0
•

*-0.18

**2253,10
**-20,31

0,11
-0,04

0.05
-0.04

**29
.84

12.3

I

I
** I **17.15 i 30

I.69 1.65
!20.4 ! 21.0

I
I
I

I
I

i

** ! *4.11 ! 5,60
.41 .25

11.2 12.0

**5.99
.50

13.6
níveis de significância:** = 1%; * = 5%, ++ = 10%; + = 25%

~r~to 2: Estimou-se a regressao, conforme o modelo '
definido pela análise da variância (modelo'
II, no quadro 2), e observou-se que o potá-
sio nao foi significativamente diferente de
zero.

SAF ·60/20-8 _ O:~/7f' ,300 Rs
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Procedeu-se, então, ao ajuste do modelo 111, o qual ev-..
pressa a produtividade tão somente em termos de fósforo. Este mo-

delo indica que o termo linear de fósforo foi significante ao ní-

vel de 1% e o termo quadrático foi significante ao nível de 25%

de probabilidade.

A equaçao de regressao estimada foi:

2 = 1731,58 + 38.49 P - 0,2p2

Seu R2 foi de 0.65, significante ao nível de 1%-

(13)

Experimento 3

Efetuada a regressao conforme o resultado da análise de

variância (modelo IV) observou-se.que o Nitrogênio não foi signi-

ficantemente diferente de zero, tanto no seu componente linear co

mo no seu componente quadrático.

Ajustou-se, então, uma nova regressao conforme o modelo

V. Neste modelo observa-se que o termo linear do fósforo foi sig-

uificativamente diferente de zero ao nível de 5% de probabilidade.

o termo quadrático, neste modelo, apresentou-se signif~cante ao

nível de 10% de probabilidade. Seu R2 foi de 0.25,significante ao
•• nível de 5% •

A equaçao ajustada foi:

Y = 4645,25 + 20.63P - 0,13p2 (14)

~rllrento 1-3: Este experimento representa as observações dos ex

perimentos 1 e 3, que foram agrupados tendo em vista o

resultado da análise de variância, que indicou que ne-

les N e P haviam sido significativos.

',l\r 60126.8 _ 02J70· 300 R~;
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Entretanto, ao se efetuar a regressao incluindo a vari&

vel durnmy para explicar a diferença entre exp~rimentos, e que tem

no modelo VI a sua forma completa, observou-se que apenas a vari&

vel durnmy associada ao intercepto e a interação associada à incli
i
I

nação da vari&vel N(1*N) ~ que se apresentou significante. Por es

ta razão ajustou-se ~ modelo VII.
I

i
No modelo VII as vari&veis foram significantes ao menos

I
I

ao nível de 10%.

o modelo ~justado foi
I

? = 2335,91 + 11.34N ~ 0.002N2 + 24,33P - O,15p2 -

- 0.073NP + .25l6,38D - 13.48D*N (15)

Este modelo apresentou um R2 de 0.83, algo superior aos

modelos isolados dos experimentos 1 e 3.

Vale salientar, ainda, que quando os experimentos 1 e 3

foram considerados em conjunto, houve a indicação clara da influ-

ência do local e ano, influência esta representada pela signifi

câncla da variável durnmy associada ao intercepto e pela signifi -

cância da interação associada a variável N(D*N).

Fazendo a vari&vel D = O, tem-se a equação que represe~

ta o Experimento 1, ou seja

Y = 2335,91 + 11,34N - 0,002N2 + 24,33NP - 0.25p2 -

- 0.073NP (15.1")

Por outro lado, quando se faz D assumir o valor 1 tem -

se a equaçao para o experimento 3, ou seja.

Y = 4.852,29 - 2,14N - 0.002N2 + 24.33P - O.15p2 -

- O.073NP (15.2)

VINCULADA AO MIN::,IERIO DA AGRICULTURA

SAF ' 6.0/25",8 - 03/?E . 300 Rs
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Observe-seque nesta equaçao. (15.2) a variável N apare'

ce, em seus termos linear e quadrático com coeficientes negativos.

Isto estaria a indicar que a produtividade marginal do Nitrogênio

não só seria decrescente como também negativa •

••

VINCUl.ADA AO Mli"ISTÉF<tO DA ,t,GRICUL TUI"lA

!:,AF . 6.0/26-8 - 0.3/76 . 300 RG
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4. CÁLCULO DAS DOSAGENS ECONCMICAS

-Aplicando os coeficientes de regressao das equaçoes aju~.

tadas às expressoes (8.5) e (9.5) encontra-se, respectivamente, as

equaçoes de níveis ótimos de N e de P, as quais se apresentam rel~

cionadas com os preços relativos do fósforo e do nitrogênio em re-

lação ao preço do produto.

4.1 - Experimento 1

4.1.1 - Dosagens econômicas

Escolhida a função de produtividade como sendo a repre -

sentada pela equaçao (15.1) tem-se as seguintes equações de ní-

veis ótimos:

* PN PpN = - 393,78 + 72,66 17,68-Py Py

* Pp PNP = 176,92 + 0,97 - 17,68Py Py

(16)

(17)

Estas equaçoes (16) e (17) se apresentam com caracterís-

•

ticas nao esperadas nas relações econômicas usuais já que à medida

que o preço relativo do insumo cresce também cresce a sua dosagem'

econômica, o que se contrapõe com uma aplicação racional da teoria

da demanda.

Isto ocorreu porque o coeficiente do nitrogênio quadráti
•.co e bastante baixo ·(bll= -0.Q02), favorecendo para que o denomina

dor das expressões (8.5) e (9.5) fosse negativo. Isto, por outro'

lado, implicou na reversao dos sinais dos' preços relativos, como'

indicado pelas equações (16) e (17).

VINCULADA AO MINI'3TE:RIO DA AGRICUL TURA

SAF . 6.0/26_8 _ 03/76 . :;00 R~



.16
EfvlBRAPA

Além disso, a equaçao (16) está a indicar que o máximo

físico da produtividade ocorre quando N = - 393,78 e quando

P = 176,92; Isto pode ser verificado igualando-se a zero as rela

ções de preço e substituindo-as na equação (16). Observe-se que a

quantidade de fósforo máxima está fora do limite utilizado. Isto'

é equivalente a utilizar diretamente as relações (8.6) e (9.6).

Por estas razões tomar-se-ão as equações ajustadas pa-

ra os experimentos isoladamente, representados pelas equações(12),
i

(13) e (14) já apresentadaS. . ,
Para o 'experimento 1 .tomar-se-a o modelo I ajustado RUe

I

ipode ser assim e/presso:

? = 2467,56+ 14,75N - 0,06N2 + 24,35P - 0,13P2 - 0,05NP (12)

A aplicação direta das fórmulas (8.5) e (9.5)

sao (12) resulta em:

..a regre§.

* PN Pp
N = 100,55 - 8,85 - 1,23 (12.1)Py Py

* Pp PNP = 53,67 - 2,95 - 1,23 (12.2)Py Py

Das equaçoes (12.1) e (12.2) tem-se que o nível máximo'

de produtividade ocorre quando N=lOO e P=54 kg, aproximadamen~e .

Substituindo estes valores na equação (12) resulta que a produti-

vidade máxima é da ordem de 3860 kg/ha. Este resultado está com -

preendido, aproximadamente, no intervalo das dosagens de N (0-40-80)

e de P (0-60-120).

VINCULADA AO MINISTt::RIO DA AGRICUL TURA

SAF ·6.0/26_8 _ 03"6 . 300 Rs
•• 0
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Far-se-ã, agora, ~ partir da~ equaçoes (12.1) e (12.2 ~

uma anãlise de sensibilidade das dosagens ótimas, consideradas a!

gumas relações de preços. 'romou-se o preço do arroz com base nos

preços mínimos de 1973 e 1974, épocas de realização dos ex-

perimentos. O nitrogênio foi calculado como oriundo do sulfato de
Iamônio com 20%, e se~s preços
i74. O fósforo foi tornado como oriundo do superfosfato triplo,
I

48% de P205. O quadr? 3 indica as situações objeto de estudo.
I

relacionados com os anos de 1973 e

com

**Quadro 3 - Preços de arroz, nitrogênio e fósforo,. 1973-1974
ANO

(Cr$/kg)
1973 1974

Preço do Arroz (~y) 0.55 0.66

Preço do Nitrogênio (PN) 4.25 10.10

Fósforo *Preço do (Pp) 2.24 6.73
* - estimativa; ** - dados da FGV,

A partir dos preços acima foram estabelecidos os preços
relativos e, com estes, far-se-ã uma análise de sensibilidade das
dosagens ótimas. Os resultados das análises estão nos quadros 4 e
5.

No quadro 4sao apresentadas diferentes combinações de

preços relativos do nitrogênio e do fósforo e suas implicaçõe~ ,

sobre a dosagem ótima.

Observe-se que, para o preço relativo de nitrogênio i~

gual a zero (PN/Py = O) a dosagem ótima de nitrogênio pode variar

de 100 kg/ha, quando Pp/Py = O, até zero quando Pp/Py = 81,7.

VINCULADA AO MINISTt::RIO DA AGRICUL TURA

S.Ar- ·13.0/28.8. 031?6 - 300 Rs
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Qu dro 4. Análise da sensibilidade das dosagens ótimas de Nitro-

gênio (N*), frente a variações nos ,preços relativos do

Nitrogênio e do Fósforo, Experimento 1.

~

O 3 4 10 24 38.6 81.7, I
PN/py .:

I

O I 100.55: 96.9 95.6i 88,3 71.0 53.1 Q

I I I
i I

6 I 47.45 : 43.8 42.51 35.2 17.9 O
i i8 29.75 I 26.1 i 24.8! 17.5 O

I I
10 12.05 8.4 I 7.1! ,O

10.8 5.0 1.3 O I
110.9 4.1 O
1·
i

11.4 O i
~

Quadro 5. Análise da sensibilidade das dosagens ótimas de Fósfo-

ro (P*), frente a variações nos preços relativos de Ni

trogênio e de Fósforo, Experimento 1.

~

O
Pp/Py i

••
O i 53.7I

I
I

3 I 44.8,
I
I4 I 41.9

13
I

15.3

14.9 9.7I
I
1

16.5 ! 5.0

18.2 O

4 8 12 34 36.4 43.6

48.8 43.8 38.9 11.9 8.9 O

39.9 35.0 30.1 3.0 O

37.0 32.0 27.1 O

],.0.4 5.5- i
O

4.8· O !
I Ii

O , II
( .!
i t
I !I

i

ViNCULADA AO MINI-, TeRIO DA ""c,r":CUL TURA

SAF . 8.0/26.8 • 0317'5 • 300 Rs



.19
EMBRAPA

Tomando, por outro lado, a relação de preço Pp/Py=O, as

dosagens ótimas de nitrogênio variam de 100 kg, quando PN/Py = 0,

at~ zero, q~ando PN/Py=11.4. Isto nos permite concluir que, dada

a função de produtividade ajustada a relação de preços PN/Py deve

ser inferior a 11.4 para que o nitrogênio participe do processo

produtivo.

A análise do quadro 5 permite indicar que a máxima

produtividade fís~ca do arroz seria alcançada quando fossem apli-

cados em torno de! 54kg de fósforo, para o que seria necessário
I

que os preços relativos de fósforo e de nitrogênio fossem nulos.
I

Se lev~rmos em conta que o intervalo do preço relativo'I .
de fósforo se enqontra entre zero e 13 e que o intervalo do preço

relativo do nitrogênio se encontra entre zero e 8, observa-se, do

quadro 5, que a dosagem ótima do fósforo estará contida entre

53.7 e 5.5 kg/ha.

4.1.2. Taxas de Retorno no Experimento 1

o quadro 6 apresenta as taxas de retorno m~dio e margi-

nal, para o experimento 1. Foram considerados os preços do arroz

como sepdo Cr$ 0.55; nitrogênio como sendo Cr$ 4.25 e fósforo'co-

mo sendo Cr$ 2.24. Isto equivale às relações PN/Py ~ 8, Pp/Py~· 4.
~O quadro 6 indica que para aos preços estipulados o ma-

ximo retorno m~dio se verifica quando se apli~a em torno de 60 kg

de fósforo. A este nível de aplicação o retorno m~dio devido a a-

plicação ~ de 12.5, enquanto que o retorno marginal corresponden-

te é de -1. Isto' equivale dizer que fósforo está sendo utilizado alÉm !

do seu nível econômico. Alternativamente tem-se que a combinação

VINCULADA AO MINISTE:.RIODA AGRICULTURA

SAF . 6.C/26.8 • 03/76 . 300 Rs
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de 32kg de P com 27kg de N (que sao as combinações ótimas para es
te conjunto de preços) produz um mesmo lucro líquido idêntico ..

a

aplicação de 60kg de fósforo. Neste segundo caso, o retorno médio
é de 18.9 ,e o retorno marginal é zero, indicando ser esta a dosa-
gem ótima aos preços estipu~ados.

Quadro 6 - Retornos médio e marginal do uso de fertilizantes em
arroz, Experimento 1~1

DOSAGENS EY.: s/ 31 e/ I Lucro li f(kg/ha) i produçãci Valor de i ,Custode Retorno Retorno
I '

I (kg/ha)! Produção l Aàubação rréclio rrarginal 'do
N P I I (Cr$/ha) (Cr$/ha) ! I (Cr$/ba)i I ! -- -

I I

O O
i 2468 1357 I OI -- -- 570,50

I
I .

O 120 2798 1539
I

269
I

4~7 -:-0.32 483,50
40 O 2962 1629

I
170 I 8.6 -1.9 672,50

40 120 3052 439 I 2.8 -1.2
I 1679 .i : 453,50
! i I

80 120 ; 3114 1713 609
I

1.8 -0.80 317,50
80 O i 3264 1795 340 4.3 -1.3 668,50

J
I

IIO i 60 3281 1805 134 12.5 -1.0 884,50
I

27 32 3377 1857 186 18.9 0.0 384,50
80 I 60 3837 474 3.5 - 0.12I 2110 349,50I

Iqui

ai A função ajustada foi:
- ? = 2467,56+ 14,75H - 0~06N2 + 24,35P - 0,13p2 - 0,05NP
3! Foi cOns~derado o preço do arroz no nível de Cr$ 0,55/kg.
si O nitrogenio foi calculado ao preço de Cr$ 4,25jkg e o fósforo ao preço de

Cr$ 2.24/kg. -di Retorno rrêdio= valor da produç~.o_ 1 = coluna b - 1- custo da adubaçao coluna c
I Ret '1 variação do valor da produção 1e orno marglna = ,- -= -- varlaçao do custo da adubaçoo
Y Lucro Líquido = (Valorde produção) - (Custoda adubação) - (cr$ 786,50)**

** - O valor de cr$ 786,50 corresponde ao custo OOS outros fatores, aqui con
siderado corrocusto fixo. A decorrposiçãodeste custo consta do apêndice
deste trabalho.

VINCULADA 1>,0 MINISTIO:RIO DA AGRICULTiURA

SAF . 6.0/26.B • 03/,6·300 Rs
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Para o cálculo do retorno marginal inicialmente se colo

ca a produção em ordem crescente. A partir daí calcula-se a varia

ção do valor da produção e a variação do custo da adubação soman-

do-se a diferença respectiva

I
IExperimento! 2

entre cada dosagem e a dosagem imedi

atamente anterior.

4.2 -
I4.2.1 - Dosagens ecbnômicas do experimento 2

Para o experimento 2 ajustou-se a equaçaoi .
Y = 1731.58 + 38.49P - 0.2p2 (13)

Da equação (13) pode-se~ facilmente, determinar a equa-

ção de níveis ótimos de fósforo. Esta equação corresponde a

*P
Pp= 96.23 - 2.5 Py (13.1)

A partir da equação (13.1) serao feitas as análises de

sensibilidade, que constam no quadro 7.

Quadl-:>7. Análise de sensibilidade das dosagens ótimas de fósforo

(P*) frente a variações no preço relativo do fósforo,e~

perimento 2.

Pp/Py P* Pp/Py P*

O 96.2 10 71.3
2.5 90.0 12 66.3
3 88.7 14.5 60.0
4 86.2 I 26.5 30.0
6 81.2 38.5 O

8 76~2

V:NCULADA AO MiNIST!O:RIODA A(3RICUL TURA

:;'Af- ô.O/2t?_O. 0:3116· ~lOO Rs
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o quadro 7 nos permite visualizar que o máximo físico I

da função é alcançado quando o nível de fósforo estiver em torno'
de 96 kg. A esta dosagem corresponde uma produtividade da ordem
de 3583kg.

Observa-se também, que estando a relação de preços do
fósforo (Pp/Py) no intervalo entre 2.5 e 6.0 ocorrem pequenas va-
riações na dosagem ótima, o mesmo ocorrendo no intervalo de 8 a 12.
Para que fósforo não participasse do processo produtivo, seria ne
cessário

i

que a relação de preços fosse da ordem de 38,5, o que
quando o/ preço do f~sforo fosse 38,5 vezes o preço do

in
dica que ar

,
roz, fósforo não rntraria

4.2.2. Taxas dJ retorno

no processo produtivo.

do Experimento 2

O quadro 8 apresenta as taxas de retorno médio e margi-
nal para o experimento 2. Foram considerados, os preços de C~$ •••
0,55 para o quilo de arroz e de Cr$ 2.24 para o quilo de fósforo.

Quadro 8 - Petornos rrédioe rrar:gina1 do uso de fertilizanteem arroz, Experi-
merrto2; (Preçodo Arroz Cr$ 0.55; Preço do fósforo Cr$ 2,24/kg
Outros Custos Cr 786 50

OOSA.GEM PRODUÇAO VAlJJR DA CUSTO DA REIDRNO PETOPNO'ILOCRO *de P ProDUÇÃO I ADUB2\ÇÃOI MÉDIO HARGINAL!rJQUIIO
(kg/ha) (Cr$/ha)I (Cr$/ha)! I -- (Cr$lha)

O 1732 953 I O I 165,5020 2421 13321 45 I 28.6 7.4 500,5040 2951 1624 I 9Q I 17.0 5.5 746,50
60 3320 1826 135 I 12.6 3.5 904,50I80 3530 1942 180 I 9.8 1.6 974,50
85 3558 1957 190 I 9.3 0.5 980,50
86 3563 196Q I 193 I ·9.2 0.0

I 980,50
90. 3576 1967 202 I 8.7 -0.22 978,50

100 3580 1969 224 7.8' -0.91 I 958,50
110 3545 1950 I 24.6 I 6.9 -1.9

I
917,50

120 3470 1909 I 269 i 6.1 -2.8 ,'353,50
I

* Lucro Líquido = (Valor da Produção)- (Custosile Adubação)- (Outroscustos)

VINCULADA .".0 MINISTt::RIO DA AGRICUL TlJR,A.

C,AF . 5.0/26.8 • 03/7;0 . 300 Rs
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Do quadro 8 observa-se que a dosagem ótima de fósforo ,

para a situação de preços proposta, está em redor de 86 kg, pois

ã esta dos~gem corresponde o retorno marginal zero.

Os quadros 9, 10 e 11 apresentam situações alternativas

de preço~ e suas influências sobre as dosagens econômicas.

Quadro 9 - Retornos médio e marginal do uso de fertilizantes em '

arroz, Experimento 2 (Preço do arroz .= Cr$ 0.55 i Preço
do fósforo = Cr$ 6. 73 i Outros Custos Cr$ 786,50)

I~OOSAGEH;~"PRODUç.I\OVAIDRDACUSTODA!REroRNOI RETORNO:LUCro*
PRODUÇÃOADUPA.ÇÃOi rrédio •marginal : LÍquido

(kgjha) ; (kgjha) (Cr$/ha) (Cr$/ha)! i -- : (Cr$jha)

O 1732 953 O 166,50
20 2421 . 13321 135 8.9 1.8 410,50

40 \ 2951 1624: 269 5. O 1. 2 563,50
1 1

60 t. 3320 1826: 404 3.5 0.49 635,50
65 1 3388 1863: 437 3.2 0.12 639,50
65.64 i 3396 1868, 442 3.2 O 639,50

70 1 3446 1895 471 3.3 -0.06 637,50, I

~Lucro Liquido - (Valor da prõduçao) - (Custo dê Adubaçao) - (Outros custos)

Quadro 10 - Retornos médio e nargina1 do uso de fertilizantes em

arroz, Experimento 2, (Preço do arroz = Cr$ 0.66, Pre
ço do fósforo Cr$ = 2.24 i Outros Custos Cr$ 736,50)

looSÃGEM . proOOÇAOVAIDRDA'QJS'i'O DA RETORNO'RETORNOLOCRO*I ~ I PROOOÇÃOADUBAÇÃOrrédio marginal LÍcuido
I (kgjha) \ (kg/ha) (Cr$/ha) • (Cr$/ha) (Cr$/ha)

1143 O

1598 45 34.5
1948 90 20.6

2191 135 15.2
2274 157 13.5

2330; 180 11.9

2348 190 11.4

2356 196 11.0

2360 202 10.7

SAF . f:;'0/26.,8. 03/76 . 300 R~
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Quadro 11. - Retornos médio e marginal do uso de fertilizantes em
arroz, Experimento 2, (Preço do arroz = Cr$ O,66;Pre
ço do fósforo Cr$ = 6.73; Outros Custos Cr$ 736,50)

OOSAGEM PRC)DUÇÍ'\.O'IVAIDF. DA! CUS'IDDl'~, REIORNO'JRETORNO'/LUCRO*IPROJuÇtio!ADUBl,.çÃOi m2di I rrargina1LlflUido
I . o I(kg/ha) (kg/ha) I (Cr$/ha)i (Cr$/ha)1 -- -- (Cr$/ha)

O 1732 1143
1

O I 356,50I -- -I

I 20 2421 1598
1

135 I 10.8 2.4 676,50
i40 2951 1948

1

269 I 6.2 1.6 89.2,50
60 3320 2191

1

404 I 4.4 0.80 1000,50
70 I 3446 471 ! 3.8 0.24 1016(502274

1

I

70.7 , 3453.51 476 ~ 3.8 O 1016,50I 2279
1

I

I f
l80 I 3530 , 2330

1
538 , 3.3 -0.18 .1005,50I jJ- -*Lucro Li.qui.do = (Valorda Produçao) - (Custode Aduoaçao) - (OutrosCustos)

4.3 - Experimento 3
4.3.1 - Dosagens'econômicas

Para o experimento 3 ajustou-se a seguinte equaçao de
regressao:

y = 4645,25 + 20,63P - O,13p2 (14)
~ -que E a equaçao (11) anteriormente apresentada e discutida.

Desta equação pode-se determinar, facilmente, a equação
de níveis ótimos de fósforo. Esta equação é

(14.1)

A partir da equação (14.1) serão feitas as análises de
sensibilidade que constam do quadro 12.

Vit,'':'UL'''-D-'' AO MiN,:',TÉRIO DA AGRICUL TURA

!:,<\r- ' 6.0/2G.8 • o.srt« ' :jOO p.
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Quadro 12 - Análise de sensibilidade das dosagens ótimas de fósfo

ro (P*) frente a variaç6es no preço relativo do fosfo

ro experimento 3.
,

Pp/Py I

Pp/PyI P* P*
I

O I 79.4
1

10 40.9

I3 67.8 I

-I

12 33.2

4 I 64.0 12.8 30.0
I
I

5 60 20.6 O

8 48.6

o quadro 12 nos indica que o máximo físico da função e

alcançado quando' o nível de fósforo estiver em torno de 79,kg. A

esta dosagem corresponde uma produtividade da ordem de 5463kg.

Observa-se, também, que ocorrendo a relação de preço

Pp/Py no intervalo de 3 a 5, a dosagem ótima de fósforo correspon

dentt~ estaria entre 67,8 kg e 60.kg, respectivamente.

Para relaç6es de preço acima de 12 as dosagens econôni-

cas de fósforo serian inferiores a 30kg.

4.3.2 - Taxas de Retorno do Experiment<?-.l

O quadro 13 apresenta as taxas de retorno médio e magi-

nal para o experimento 3. Foram considerados os preços de Cr$ ..'-.

0,55 para o quilo do arroz e de Cr$ 2,24 para o quilo do fósforo.

VINCULADA AO MINI',TERIO DA A' >t-':ICUL rU,~A

~>Ac ,6,0/26.8. OJ/7t', ,",00 R:,



Quadro 13. - Retornos m~dio ~ marginal do uso de fertilizante em

arroz, Experimento 3. (Preço do arroz = Cr$ 0,55 i Pre

ço do fósforo = Cr$ 2,24; Outros Custos Cr$ 786,50)
OOSAGEM' PRODUÇÁOI VAIDRfiZ'>.. I CUSTODA 'llli'lDRNO \ RE'lDRi'JO \ LUCID*

PRODUÇÃO]lJ)U13A..ÇÃOnédio rrarginal Líquido
(kg/ha) (Cr$/ha) (Cr$/ha) (Cr$/ha)(kg/ha)

o
20
40
60
63.68
70

4645 l555 O I 1768.5
i I I·
i 5006 2753 45 ,'60.2 3.4 1921.50
I II 5262 ~894 90 ,I 31.2 2.1 2017.50
I 5415 ~978 135 21.1 0.37 2056.50
,5431 12987 143 119.9 O 2057.50I 5452 12999 157 I 18.1 -0.14
I ' 2055.50

* Lucro LIquicb = (Valor Ida Prcduçáo) - (Custo de Adubação)- (Outros custos)

Do quadro 13 observa-se que a dosagem ótima de fósforo,

para a situação de preços proposta, est& em redor de 64kg.
Os quadros 14, 15 e 16 apresentam situações alternati-

vas de preços e suas influências sobre as dosagens econômicas.

Quadro 14. Retornos m~dio e marginal do uso de fertilizante em

arroz, Experimento 3. (Preço do arroz = Cr$ 0,55, Pre-

ço do fósforo = Cr$ 6,73; Outros Custos Cr~ 786(50)
. . .

.~-:OOSAGEMProDUÇÃO VAIDRDA CUS'IDDA REI'ORL'D ILPIDRNO LUCRO*
PIDIXJÇÃOADUBA.ÇÃO!Tédio rrarginal Líquido

__ (k~h~a~)__ ~(~ka~K/h~~a~)--~(C~rl~/ha~~)--~(~Cr~$~/h~a)~------ ~(C=r~$/h~a~)_

o
20

30
32.28

40

0,47

0,15 1341,50

1763,504645

5006
5147

5175
5262

2555

2753
2830

2846
2894

o
135
202

218

269

1831,5019.4
13.0

12.1

9.8

o.
-0.06

1841,50
1333,50

* Lucro LIquido = (Valor da Produçao) - (Custo de Adubação) - (Outros Custos)
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Quadro 15 - Retornos m~dio e marginal do uso de fertilizante em

arroz, Experimento 3. (Preço do arroz = Cr$ 0,66; Pre-

ço do fósforo == Cr$ 2,24 i Outros Custos Cr$ ·786(50).
IX)SAGE.~ PRODu:;ÃO VAlJJRDA CUSTODA RE'IDRNa RETORNO LUCRO

PRODUÇÃO ADU1?AÇÃOnédi.o marginal LIquido
(kg/ha) (kg/ha) (Cr$/ha) (Cr$/ha) (Cr$/ha)

O 4645 3066 O 2279,50
20 5006 3304 45 73.4 4.3 2472,50
40 5262 3473 90 37.6 2.8 2596,50
60 5415 3574 135 25.5 1.2 2652,50
65 5436 3588 146 23.6 0,27 2655,50
66,29 5441 3591 149 2655,50
70 5452 3598 157 2654,50

i

* Lucro Líquido = (Valor de Produç ao ) - (Custo de Adubação) - (Outros Custos)·

Quadro 16 - Retornos m~dio e marginal do uso de fertilizante em

arroz, Experimento 3. (Preço do arroz == Cr$ 0,66; Pre

ço do fósforo = Cr$ 6.73 i Outros Custos Cr$ 736(50).
OOSAGEl-1 V7'UJJRDA

PRODUÇ.í;;'O
(Cr$/ha)

RE'IORl-.JO
rréC.io

REI'ORNO
lffirginal

(kq/ha)

PRODUÇÃO

(kg/ha)

CUSTDDA
ADlJBZ'{'ÃO
(Cr$/ha)

T ~ o""

LlCJUlOO

(Cr$/ha)
- ---

!
O 4645 I 3066 O - - 2279,50I

20 5006 ! 3304 135 23.5 0.76 2332,50i I

! I40 5262 I 3473 269 11. 9 I 0.26

I
2417,50

I t50 5352 i 3532 337 I 9.5 I -0.13 ~40G,50
I I -* Lucro Líquido == (Valor de Produção) - (Custo de Ad.ubaçao) - (Outros Custos).
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5. SUMÁRIO E CONCLUSÕES

As superficies de respostas ajustadas aos dados experi-

mentais resultantes 1a aplicaç~o de fertilizantes no cultivo do
I '
Iarroz, em diferentes I localidades da ransamazanica est~o a indi -
Icar que a cultura dei arroz tem respondido, com alguma intensidade,
I

••. - Ias aplicaçoes de fertilizantes.
INo experimento 1, do KM48, realizado em 1972, verificou

se que arroz respondeu a nitrogênio e a fósforo. A equaç~o de re-
I

qzessao ajustada foi Y = 2467,56"+l4,75N - 0.06Ii + 24,35P-O.18P2-0.05NP.

Consideradosos preços de Cr$ 0,55 para o quilo de arroz; Cr$ 2,24

para o quilo do fósforo e de Cr$ 4,25 para o quilo de nitrogênio,

o que equivale dizer, para relações de pre~os PN/Py ~ 7.7 e

Pp/Py - 4.1, a análise econamica demonstrou que o melhor tratamen

to para este experimento correspondeu à aplicaç~o de 27kg/ha de N

e 32kg/ha de P, com uma produtividade de 3377kg/ha. Com esta dosa

gem, a taxa de retorno média foi de 10,0, indicando que cada cru-

zeiro gasto em adubação resultava em 10 cruzeiros de renda liqui-

da. A produtividade fisica máxima seria alcançada quando N'~ 100kg/

ha e P ~ 54kg/ha, o que corresponderia à uma produtividade 3860kg/ha.

Para o experimento 2, realizado no KMlOl em 1973, a
2equação de regress~o ajustada foi Y = 1731,58 + 38,49P - 0,2P, indi-

cando que, neste caso, o arroz respondeu somente ao fósforo.O ma-

ximo fisico seria alcançado quando P = 96kg/ha, o que correspond~

ria a uma produtividade da ordem de 3583 kg/ha. Para as relações

de preços PN/Py ~ 7.7 e Pp/Py ~ 4.1 a análise econamica demonstrou

que o melhor tratamento para este experimento, correspondeu -a
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aplicaç~o de 86kg/ha de P, com uma pr6dutividade de 3563kg/ha.Com

. esta dosagem, a taxa de retorno m~dia foi de 9.2.

o experimento 3 foi realizado no KMIOl no ano de 1974 .
2A equ aç ào de r eqressâo ajustada foi Y = 4645,25 + 20.63P - O.l3P. A

I

produtividade fisicaim~xima seria alcançada quando P ~ 79kg/ha, o
I

que corresponderia a!uma produtividade de 5463kg/ha. Consideradas
I

as relaç6es de preço~ PN/Py ~ 7.7 e Pp/Py ~ 4.1, a an~lise econ3-
I

mica demonstrou que b dosagem econ3mica 6tima de f6sforo estaria'

em torno de 64kg/ha, a qual corresponderia uma produtividade de
I

5431kg/ha. A esta dqsagem a taxa de retorno média foi de 19.9.

Foram feitas, ainda, algumas anãlises de sensibilidade'

das dosagens econ3micas frente a v ari aç áo nos preços relativos dos

fertilizantes.

Convém-ressaltar que não foram introduzidos no trabalho
elementos associados a risco e incerteza.

mmb/
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A P ~ N D I C E

Composição do Custo de Produção de lha de Arroz, no parál/

CUSTO VARIÃVEL 1.792,14

Mão de Obra 1.438,52
Sementes 123,89
Adubos e Sementes 3,44
Outros (2) 226,29

CUSTO FIXO 372,14

Terra 370,27
Outros (3) 1,87

CUSTO TOTAL 2.164,23

FONTE: CFP/DPE
(l)'Elaboradoconsiderandoos preços correntesde insumos,em outubro/1975.
(2) Inclui remuneraçãoao capital de giro, custo de máquinas, i..uplementos,ani-

rraise transporte.
,(3)Inclui rermmeraçãoao capital fixo aplicado em nÉquinas, .irrp.Ierrerrtos , aiú-

maí.s, etc.

OBS.: Em outubro de 1975, o preço pago por quilo de arroz foi de
Cr$ l,5I.
Pelos dados do Custo acima, tem-se que o Custo total de pro-
dução, por hectare, foi equivalente a aproximadamente,1430kg
de arroz, ao preço de outubro/75.

À época de realização dos experimentos objetos de análise, o
preço do arroz, pago ao produtor, oscilava na faixa de Cr$ ..
0,55 a 0,66.

Consideramos para fins 9ráticos, o valor de Cr$ 786,50, ....
(= 1430kg x Cr$ O,55/kg) como sendo o custo dos outros fato-
res de produção que não fertilizantes.

VINCULADA AO MINISTlOR:O DA AGF~ICULTURA

SAF ' e.o/26.B - 0::1116 ' 300 Rs
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:.: ~. ; Vt·~ Detenninação da dosaqem econômíca dp Expe r irnarrto :2( pelo ~todo gráfico,

ond8y =-= 1731,53 + 33,49 l?-.O,2p2
~ Rendi- t

.mento ~
do
Arroz
(kg/ha)

3500

..

3000

2500

2000

1400 sto Fixo = 1430 kq
de arroz-

2 4 6 80. 86 o

y

l' O
Fertilizante
P20S (kg/ha)

* Considerando-se a equação de. Custo Total
CT = 1430 + 4,07 ....,.-/P"

** Dosagemeccnômica ;; 86 ,00 kg/11<l~

vlf'ICUl AD.l\ b..() MIHI:õ r! f'{!() DI>, "J,PICULTL!f~A
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EMH1U\.PA - - *Determinaçao da dosagem econonúca2 do Experirrento 3, pelo rrétodo gráfioo,

onde Y = 4645,25 + 20,63P - O,13P

Rendi-
mento
do
Arroz
(kg/ha)

5000

4000

3000

2000

fósfor':pre o .do.

1400

20 40 60 64

* Considerando-se a equação de CUSTOTOI'AL
CT = 1430 + 4,07 Pp/Py'

** Dosagemeconômica ~ 64 kg/ha.

----
Y

~ 4,07 ka de arroz

Custo Fixo = 1430 kg de
arroz

SAF . 6.0126-8 _ 0~J176. 300 R,-.

'v1r-j'::UL,t-.DA AO M!NISTÉ.R:O DA AGRICUL'iURA

100 120
Fertilizante
P205 (kg/ha)


