
O efeito dos pares na difusão de sistemas sustentáveis de irrigação: a experiência do estado de São Paulo1 
 

Jose Daniel Morales Martinez (IE-UNICAMP) 
Alexandre Gori Maia (IE-UNICAMP) 

Junior Ruiz Garcia (UFPR) 
Resumo 
O desenvolvimento agrícola está condicionado tanto à adaptação à mudança climática quanto à 
mitigação de potenciais mudanças na oferta hídrica para a agricultura. Este trabalho analisa o 
processo de difusão de estratégias mais eficientes de irrigação nos municípios do estado de São 
Paulo. O estudo compara o papel transmissão do conhecimento (efeito dos pares) na difusão de dois 
principais sistemas de irrigação: um convencional (aspersão) e outro mais sustentável (localizada). 
Nossas análises utilizam um painel de dados municipais para os anos de 2006 e 2017 e testam 
diferentes especificações de modelos espaciais, que representam diferentes hipóteses sobre os canais 
de transmissão do conhecimento. Nossos resultados destacam que a difusão do sistema localizado de 
irrigação está fortemente condicionada às experiências dos pares na vizinhança (aprendizado 
tecnológico) e que o grau de associativismo dos produtores cumpre um importante papel nessa 
transmissão do conhecimento. Por outro lado, a difusão de irrigação por aspersão depende 
fundamentalmente da disponibilidade hídrica no local e de fatores não observáveis na vizinhança, 
entre os quais estaria a boa gestão hídrica. A discussão final destaca como facilitar a transmissão de 
conhecimento seria uma questão chave para políticas de transição para uma agricultura mais 
sustentável. 
Palavras chave: difusão tecnológica, mudança climática, efeitos de pares, econometria espacial. 
 
The peer effects on the diffusion of sustainable irrigation systems: the experience of the state of 
São Paulo-Brazil 
Abstract 
The agricultural development depends on both the adaptation to climate change and the mitigation of 
potential changes in the water supply for agriculture. We analyze the diffusion of more sustainable 
irrigation strategies in the municipalities of the state of São Paulo, Brazil. We compare the role of 
knowledge transmission (peer effect) in the diffusion of two main irrigation systems: one 
conventional (sprinkler irrigation) and another more sustainable (localized irrigation). Our analyzes 
use a panel of municipal data for the years 2006 and 2017 and test different specifications of spatial 
models, which represent different hypotheses about the channels of knowledge transmission. Our 
results highlight that the diffusion of the localized irrigation system is strongly conditioned by the 
experiences of peers in the neighborhood (technological learning) and that the level of farms’ 
associations play a major role in this transmission of knowledge. On the other hand, the diffusion of 
sprinkler irrigation systems depends fundamentally on the local water availability and on 
unobservable factors in the neighborhood, among which would be good water management. The 
final discussion highlights how easing the transmission of knowledge may contribute to the diffusion 
of sustainable practices in agriculture. 
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Introdução 
A difusão de irrigação na agricultura tem sido apontada como uma das principais tecnologias capazes 
de aumentar a resiliência da produção aos crescentes riscos climáticos, como o aumento da frequência 
de secas prolongadas (DESCHÊNES; GREENSTONE, 2007). O problema é que a mudança climática 
também altera o ciclo hidrológico, que condiciona a disponibilidade de água para uso na irrigação 
(KOUNDOURI; NAUGES; TZOUVELEKAS, 2006; STERN, 2007). Nesse sentido, a adaptação da 
agricultura à mudança climática estaria diretamente condicionada à difusão de práticas mais 
sustentáveis de irrigação, sobretudo no que se refere ao aumento da eficiência no uso da água 
(HOEKSTRA; CHAPAGAIN, 2007, 2008; PIDGEON; FISCHHOFF, 2011). Mas a adoção de 
práticas sustentáveis de irrigação ainda é limitada e seu processo de difusão no território pouco 
compreendido.  
O uso da água na irrigação agrícola gera conflitos distributivos que estão associados à tragédia dos 
comuns: a exploração excessiva de um recurso que em teoria é considerado de propriedade comum, 
mas que na prática acaba sendo apropriado por poucos indivíduos que agem em interesse próprio 
(HARDIN, 1968). O risco de escassez do recurso pode ainda influenciar o consumo dos pares. As 
interações entre indivíduos geograficamente mais próximos entre si tem sido apontada como um 
importante determinante da difusão de irrigação (GEROSKI, 2000). Esse padrão seria entendido como 
um processo de comunicação e imitação, que acontece dentro de certa expressão espacial, onde os 
agricultores frente às variações do clima e seus desdobramentos na disponibilidade hídrica, 
aprenderiam a partir da escolha tecnológica de seus vizinhos, ou seja, da influência dos seus pares 
(peer effects). 
Este trabalho responde duas questões centrais relacionadas à difusão de irrigação na agricultura. A 
primeira refere-se aos efeitos dos pares na difusão de irrigação e como esses efeitos se diferenciam 
dependendo do nível de sustentabilidade da tecnologia adotada. A segunda questão refere-se à 
influência das variações climáticas na difusão desses tipos de irrigação, seja a partir de efeitos diretos 
(onde os eventos climáticos ocorrem) e indiretos (transbordamentos espaciais de eventos que ocorrem 
em localidades próximas). Nossos resultados oferecem elementos importantes para políticas de 
desenvolvimento agrícola, uma vez que identificam fatores chave para a difusão de práticas mais 
eficientes e sustentáveis no uso do recurso hídrico e de mitigação dos riscos associados a fatores 
climáticos na produtividade agrícola. A agricultura é a maior consumidora de água doce do planeta e a 
difusão de práticas sustentáveis de uso dos recursos hídricos é emergencial em regiões que já 
enfrentam episódios de estresse hídrico (UNESCO, 2020).  
O trabalho analisa o processo de difusão de tecnologias de irrigação nos municípios do estado de São 
Paulo (ESP) – Brasil, ente os anos de 2006 e 2017. Apesar de estar localizada em uma região de clima 
predominantemente tropical úmido, com oferta abundante de água, o ESP já enfrentou uma séria crise 
hídrica em 2014 (CÔRTES et al., 2015). O estado é um dos principais produtores agrícolas do Brasil: 
o valor bruto da produção agrícola do ESP (R$ 61,6 bilhões) correspondia a 13,2% do total do país em 
2017 (IBGE, 2018) O estado também apresenta a maior área irrigada do país: 1,3 milhões hectares em 
2015 (18,7% do total do país) (ANA, 2017). O ESP tem se consolidado como um polo de uso e 
disseminação das técnicas de irrigação para outras regiões do país. As principais tecnologias adotadas 
no ESP são: aspersão (66% - 748 mil hectares) e localizada (29% - 331,6 mil hectares) (IBGE, 2018).  
 

O efeito de pares na adoção e difusão de tecnologias na agricultura 
A literatura sobre adoção e difusão de tecnologia na agricultura pode ser dividida em três perspectivas 
teóricas principais (GENIUS et al., 2014; MONACO et al., 2014; UAIENE; ARDNT; MASTERS, 
2009): modelos de restrição; percepção de adoção; inovação-difusão. Os modelos de restrição 
destacam como os insumos fixos no curto prazo (como o acesso ao crédito, terra e trabalho) limitam a 
flexibilidade da decisão sobre a adoção de novas tecnologias agrícolas (SUNDING; ZILBERMAN, 



2001). A irrigação seria um fator chave dos modelos de restrição por dois motivos principais. O 
primeiro motivo é o fato de a água ser insumo básico para a produção agrícola e sua oferta 
determinaria tanto a escolha da atividade agrícola quando do tipo de sistema de irrigação 
(DESCHÊNES; GREENSTONE, 2007; MAGRIN et al., 2007). O segundo motivo é o fato de a 
irrigação depender, além da oferta hídrica, da remoção de restrições econômicas, como acesso a 
crédito, uma vez que pode ser intensiva em capital (JANVRY et al., 2016).  
Os modelos de percepção sugerem que os adotantes julgam uma inovação com base na sua percepção 
da complexidade, compatibilidade e vantagem da tecnologia. A partir das características da tecnologia, 
o produtor define suas preferências subjacentes e então decide a adoção com base na adequação ou 
não às suas necessidades produtivas (FALCO; VERONESI; YESUF, 2011). A condição climática 
seria também um fator chave na tomada de decisão tecnológica. Embora os avanços tecnológicos 
tenham aumentado a quantidade de informação disponível para a tomada de decisão, a condição 
climática ainda seria um importante componente de incerteza (SEO, 2011).  
Por fim, no modelo de inovação-difusão, o acesso a informações é considerado o fator-chave da 
adoção. Marra et al. (2003), por exemplo, sugerem que a adoção de tecnologia na agricultura envolve 
a aquisição de informação e a aprendizagem. Na medida em que se adquirem mais informações, o 
conhecimento aumenta e a inovação se torna mais atrativa, uma vez que as incertezas relacionadas aos 
seus benefícios são reduzidas (JANVRY et al., 2016). Bardhan and Udry  (1999) sugerem que aos 
ganhos do acesso à informação e do aprendizado podem ser de duas formas: learning by doing; 
learning from others (externalidade de redes). Segundo Batagelj et al. (2014) e Pratiwi e Suzuki  
(2017), a externalidade de redes estaria ligada ao conceito de vizinhança e aos efeitos de spillover do 
uso de uma tecnologia. Os agricultores usariam a experiência dos vizinhos para contornar, por 
exemplo, as assimetrias de informação e orientar a tomada de decisões. A localização geográfica dos 
potenciais adotantes da tecnologia seria também um fator importante para a ocorrência de 
transbordamentos da informação (COMIN; DMITRIEV; ROSSI-HANSBERG, 2012; WOLLNI; 
ANDERSSON, 2014). Primeiro, porque a proximidade espacial é capaz de favorecer o contato dos 
agentes, levando a propagação da informação e, por consequência, a difusão de uma tecnologia 
(BATAGELJ et al., 2014). Segundo, porque a localização espacial também influencia as 
características físicas da produção, como tipo do solo, que, por sua vez, determinam a escolha 
tecnológica (WRIGHT et al., 2013).  
As diversas formas de interação entre indivíduos são conhecidas como efeito dos pares, entendido 
como a influência de um grupo de referência ou vizinhança sobre o comportamento individual de seus 
integrantes (SAMPSON; PERRY, 2018). Segundo Tsusaka et al. (2015), existem três fontes principais 
de efeitos de pares. O primeiro é o efeito endógeno dos pares, em que o comportamento do indivíduo 
é influenciado pelo comportamento dos vizinhos. A difusão da tecnologia seria resultado do spillover 
de conhecimento gerado pela interação entre usuários e não-usuários, constituindo uma externalidade 
de rede associada a adoção (RICHARDS, 2018). O segundo é o efeito exógeno dos pares: a influência 
ocorre através do transbordamento local das características da vizinhança (desenvolvimento 
socioeconômico, por exemplo) nas decisões individuais de adoção tecnológica (IOANNIDES; TOPA, 
2010). Por último, o efeito correlatos dos pares sugere que os indivíduos de um ambiente social ou 
geográfico podem agir de maneira semelhante porque compartilham ambientes institucionais e outros 
eventos que são de difícil mensuração (KRISHNAN; PATNAM, 2014). 
A existência de efeito dos pares na difusão de irrigação ainda não é um consenso na literatura. Por 
exemplo, Tsusaka et al. (2015) identificaram os efeitos da vizinhança na adoção de irrigação nas 
Filipinas, sendo que a magnitude e a significância variam de acordo com a disponibilidade hídrica, 
comportamento social e características da vizinhança. Wright et al. (2013) analisaram a natureza de 
efeitos spillover no uso de pivô central (aspersão) no estado do Texas. Apesar de os autores 
destacarem a existência de aglomeração espacial, não sugerem a existência de efeitos de pares na 
difusão de irrigação.  



Os efeitos dos pares podem ser mais importantes na difusão de irrigação sustentável, uma vez que o 
acesso à informação sobre esses sistemas é mais restrito. Por exemplo,  Genius et al. (2014) 
analisaram o papel da transmissão de informações na adoção e difusão da irrigação por gotejamento, 
destacando o efeito de pares através da aprendizagem social dos agricultores e do acesso a serviços de 
extensão. Sampson e Perry (2019) pesquisaram a existência de efeitos de pares na difusão da 
tecnologia Low Energy Precise Application (LEPA), a qual é conhecida pelos seus benefícios na 
economia de água. Os autores sugerem a influência do grupo de pares na adoção do LEPA, em que a 
instalação é resposta aos elevados preços da energia elétrica. 

 
Material e métodos 
Fonte dos dados e variável dependente 

Nossas análises utilizam um painel de dados com informações municipais da totalidade dos 645 
municípios do ESP em dois períodos: 2006 e 2017. A principal fonte de informações é o Censo 
Nacional Agropecuário (CNA), realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
nos anos de 2006 e 2017. O CNA entrevistou 227.622 estabelecimentos no ESP em 2006 e 188.643 
em 2017. Também utilizamos dados da Pesquisa Agrícola Municipal – PAM, do IBGE, e do Instituto 
Nacional de Meteorologia (INMET).  
Nós calculamos duas variáveis dependentes a partir dos dados do CNA: a proporção de 
estabelecimentos agropecuários no município que usaram a irrigação por aspersão na safra agrícola2; e 
a proporção de estabelecimentos que usaram a irrigação localizada3. Na irrigação por aspersão a água 
é aplicada sobre as plantas e a superfície do solo na forma de gotas, simulando o efeito da chuva. A 
irrigação localizada aplica a água próxima da região radicular das plantas, portanto, melhor 
aproveitamento (BROUWER et al., 2001). A irrigação por aspersão é menos eficiente que a localizada 
no uso de água, pois apresenta maiores perdas por escoamento, percolação e evaporação (EVANS; 
SADLER, 2008). Por sua vez, a irrigação localizada contribuiria para melhorar tanto a produtividade 
quanto a sustentabilidade da agricultura (DAGNINO; WARD, 2012). Ao permitir o uso mais eficiente 
da água na agricultura, a irrigação localizada liberaria parte do recurso hídrico para o ambiente e/ou 
funções ecossistêmicas. Entre 2006 e 2017, o percentual médio de estabelecimentos que usaram 
irrigação localizada passou de 2,3% para 7,7% (Tabela 1). Por sua vez, o percentual médio de 
estabelecimentos que usaram irrigação por aspersão nos municípios do ESP permaneceu próximo de 
7%.  
 

< Inserir Tabela 1> 
 
A irrigação por aspersão concentra-se na parte oeste do ESP, próximo à região metropolitana do ESP 
(Figura 1). Em 2006, alguns municípios chegaram a apresentar mais de 80% dos estabelecimentos 
com uso dessa tecnologia. Esta concentração estaria relacionada a característica dos sistemas 
produtivos desta região. Deve-se ainda considerar que há predomínio da utilização de recursos 
hídricos superficiais (rios, nascentes, lagoas etc.) nas proximidades da região metropolitana do ESP, 
recursos essenciais para a adoção de irrigação por aspersão (DAEE; UNESP, 2013). A mudança mais 
relevante entre 2006 e 2017 ocorreu na expansão da irrigação localizada. O avanço ocorre tanto na 
região noroeste quanto na região sul, que caracterizam-se pelo cultivo de café, fruticultura e 
horticultura (ANA, 2017). 

                                                
2 Mecanismos como pivô central, autopropelido, carretel enrolador e aspersão convencional (BROUWER et al., 2001) 
3 Métodos de gotejamento e microaspersão (BROUWER et al., 2001) 



 
< Inserir Figura 1> 

 
Variável independente 

Além dos efeitos dos pares (a ser explicado no próximo tópico), duas variáveis explicativas de 
interesse central desse trabalho são: variação climática e oferta hídrica. Para avaliar como a variação 
climática condiciona a difusão dos tipos de irrigação, nós usamos dados do INMET para calcular o 
logaritmo da razão entre temperatura média e a precipitação total dos últimos 10 anos. Essa variável é 
uma proxy para as variações climáticas de médio e longo prazo, além de ser também interpretada 
como uma proxy para a aridez climática (GENIUS et al., 2014). Uma vantagem desse indicador é 
captar o efeito combinado das variáveis, uma vez que, por exemplo, um excesso de precipitação 
poderia compensar uma temperatura elevada.  Com o objetivo de captar os extremos climáticos em 
cada município, nós calculamos o indicador climático para a estação mais fria e seca (inverno, entre os 
meses de abril a setembro) e quente e chuvosa (verão, entre os meses de outubro a março). Essas 
estações apresentaram dinâmicas opostas entre 2006 e 2017 (Tabela 1): o verão ficou mais árido 
(variação de 9,6% no indicador) e o inverno ficou menos árido (variação de −12,4%)  
Para avaliar a influência da oferta hídrica na difusão dos tipos de irrigação, nós utilizamos uma proxy 
do CNA dada pela existência de fontes de água no estabelecimento agrícola: a proporção de 
estabelecimentos em cada município que declararam ter nascentes de água, rios, açudes ou poços de 
água. A grande maioria dos estabelecimentos declararam ter acesso a fonte de água no ESP: 84% em 
2006 e 89% em 2017. Uma vantagem principal dessa variável é evitar uma potencial endogeneidade 
da oferta hídrica devida à causalidade reversa com a adoção de irrigação. A existência de fonte de 
água no estabelecimento influenciaria a adoção de irrigação, mas a adoção, apesar de afetar o fluxo 
hídrico, não implicaria em mudanças no acesso ao recurso.  
Com base em sugestões da literatura (DRIDI; KHANNA, 2005; KOUNDOURI; NAUGES; 
TZOUVELEKAS, 2006; MONACO et al., 2014), as variáveis de controle incluem: principais tipos de 
cultivo agrícola do ESP (proporção de estabelecimentos com cultivo de cana-de-açúcar, café, soja, 
milho, feijão, manga, banana, laranja, hortaliças e silvicultura); características dos responsáveis pelos 
estabelecimentos (proporção de responsáveis com pelo menos segundo grau de escolaridade, 
proporção segundo grupos de idade, sexo, tipo de direção e residência no estabelecimento); agricultura 
familiar e associativismo (proporção de estabelecimentos de agricultura familiar, membros de 
cooperativa ou associação de produtores); posse da terra (proporção de estabelecimentos do próprio 
responsável, alugados, cedidos ou ocupados); assistência técnica (proporção de estabelecimentos que 
receberam orientação técnica do governo, empresa integradora, empresas privadas, ou ONG); tipo de 
preparo do solo (proporção de estabelecimentos que realizaram plantio em nível, descanso do solo, 
conservação de encostas, rotação de culturas); controle de pragas e correção do solo (proporção de 
estabelecimentos que aplicaram adubo, defensivos, corretivo do pH do solo), emprego e valor da 
produção (log do número total de empregados no município, log do valor da produção no ano 
anterior4, proporção de estabelecimentos que receberam financiamento para a produção); uso de 
máquinas e equipamentos (proporção de estabelecimentos que possuem tratores, outras máquinas); 
área do estabelecimento (proporção de estabelecimentos com menos de 5 hectares como referência 5 a 
50 hectares, 50 a 500 hectares, 500 hectares ou mais).  
As principais mudanças entre 2006 e 2017 foram (Tabela 1): o aumento da escolaridade (de 32% para 
44% de responsáveis com pelo menos o 2º grau de escolaridade); envelhecimento da população (de 
22% para 30% de responsáveis com 65 anos ou mais): redução do acesso à assistência técnica (de 24% 

                                                
4 O uso do valor pré-determinado da produção agrícola evita a causalidade reversa entre uso de irrigação e valor da 
produção.. 



para 14% dos estabelecimentos receberam algum tipo de assistência): aumento do uso de técnicas de 
preparo do solo (de 13% para 22% dos estabelecimentos realizaram cultivo mínimo ou plantio direto), 
máquinas (de 66% para 80% dos estabelecimento usaram tratores ou outras máquinas), fertilizantes 
(de 51% para 61%) e defensivos (de 39% para 59%). 

 
Estratégia empírica 

Nosso modelo de referência assume a difusão do *-ésimo tipo irrigação (+,, sendo * = 1 para irrigação 
por aspersão e * = 2 para irrigação localizada) seja uma função da condição climática e da oferta 
hídrica (vetor .), além de uma série de variáveis de controle (vetor /):  

+,01 = 2,1 + .01
4 5, + /014 6, + 7,0 + 8,01      (1) 

em que o vetor 9 contêm os coeficientes associados aos indicadores climáticos e oferta hídrica, e o 
vetor 6 os coeficientes das variáveis de controle para cada modelo (* = 1 ou 2). O termo 7 representa 
os fatores não observados que são heterogêneos entre os municípios, mas são constantes no tempo 
(tipo do solo, por exemplo). Esse termo foi controlado por efeitos fixos (transformação within). Por 
sua vez, o termo 2 representa o intercepto que é constante para os municípios, mas varia de um ano 
para outro (ciclos macroeconômicos, por exemplo). Esse termo foi controlado com uma variável 
binária que assume 1 no ano de 2017. O erro aleatório de cada modelo * é representado por 8. 
A partir da equação (1), nós testamos diferentes especificações de modelos espaciais. A primeira 
especificação avalia a existência de efeitos dos pares endógenos na difusão de irrigação, ou seja, a 
existência de spillovers tecnológicos (KRISHNAN; PATNAM, 2014). Nós adicionamos o percentual 
de estabelecimentos que adotam mesmo tipo de irrigação nos municípios vizinhos (:0

4;,), estratégia 
que é conhecida como modelo SAR (Spatial Autoregressive) (ANSELIN, 2001): 

+,01 = 2,1 + <,:0
4;,1 + .01

4 5, + /014 6, + 7,0 + 8,01     (2) 

Em que o vetor de vizinhança espacial := contém valores positivos para os 5 municípios mais 
próximos do município >, e zero caso contrário. Esses valores positivos são iguais a ?

@AB
C , em que D0EF  é a 

distância normalizada entre os municípios > e * (D0EF = D0, ∑ D0,H
,I?⁄ , em que D0, é a distância em km 

entre os municípios > e *). A distância normalizada é proporcional à distância espacial e ∑ D0,FH
,I? = 1. 

O vetor ;,K contém os percentuais municipais de adoção de irrigação * no período L. O coeficiente de 
autocorrelação espacial <, representa o grau de dependência entre a adoção de irrigação * no 
município > e nos seus respectivos vizinhos. Para evitar comportamento explosivo da associação 
espacial, a restrição imposta sobre este coeficiente é que ele se situe no intervalo aberto entre −1 e 1 
(LESAGE; LESAGE; JAMES, 2008). 
A segunda especificação avalia a presença de efeitos de pares exógenos na difusão de irrigação 
(HALLECK VEGA; ELHORST, 2015; SAMPSON; PERRY, 2018). Nós testamos a influência de 
variáveis associadas às características médias de controle da vizinhança (:0

4/1), estratégia que é 
conhecida como modelos SLX (Spatially Lagged X-variables) (AUTANT-BERNARD; LESAGE, 
2011): 

+,01 = 2,1 + .01
4 5, + /014 6, + M,:0

4/1 + 7,0 + 8,01     (3) 

Em que o coeficiente M, é uma medida do grau de associação entre as características exógenas da 
vizinhança e a adoção de irrigação * no município >.  
A terceira especificação avalia a existência de efeitos de pares correlatos, ou seja, a influência das 
características não observáveis na difusão de irrigação (TSUSAKA et al., 2015). Nós inserimos 



defasagens espaciais dos erros do modelo, estratégia que é conhecida como modelo SEM (Spatial 
Erro Model): 

+,01 = 2,1 + .01
4 5, + /014 6, + 7,0 + N,01, N,01 = O,:0

4P,K + 8,01    (4) 

Em que O é o coeficiente de autocorrelação espacial. A equação (4) sugere que os erros N sejam uma 
função da média dos erros da vizinhança (:0

4P1) mais um componente de erro aleatório (8). Para evitar 
comportamento instável da autocorrelação espacial, é imposta a restrição de que |O| < 1 
(FINGLETON, 2008).  
Finalmente, nós testamos a robustez de nossas estimativas combinando as especificações de modelos 
espaciais. Essas especificações combinadas assumem que a influência dos pares seja uma combinação 
de efeitos endógenos, exógenos e correlatos segundo (KRISHNAN; PATNAM, 2014; TSUSAKA et 
al., 2015): 

+,01 = 2,1 + <,:0
4;,1 + .01

4 5, + /014 6, + 7,0 + N,01,   N,01 = O,:0
4P,K + 8,01  (5) 

+,01 = 2,1 + <,:0
4;,1 + .01

4 5, + /014 6, + M,:0
4/1 + 7,0 + 8,01   (6) 

+,01 = 2,1 + .01
4 5, + /014 6, + M,:0

4/1 + 7,0 + N,01,   N,01 = O,:0
4P,K + 8,01   (7) 

A equação (5) representa um modelo SAC (Spatial Autocorrelation), que assume a existência 
simultânea de efeitos dos pares endógenos (:0

4;,) e correlatos (:0
4P1). A equação (6) representa um 

modelo SDM (Spatial Durbin Model), que assume da existência simultânea efeitos dos pares 
endógenos (:0

4;,) e exógenos (:0
4/1). Finalmente, a equação (7) representa um modelo SDEM (Spatial 

Durbin Erro Model), que assume a existência simultânea de efeitos dos pares exógenos (:0
4/1) e 

correlatos (:0
4P1). 

A equação (1) foi estimada pelo método de mínimos quadrados generalizados, com estimadores das 
variâncias robustos à heterogeneidade entre os municípios. As equações (2) a (7) foram estimadas pelo 
método de quase-verossimilhança (QMLE), o qual obtém estimadores consistentes e relativamente 
mais eficientes assintoticamente na presença de defasagens espaciais (LEE, 2004).  

 
Resultados 
Efeito dos pares na difusão de irrigação 

A existência dependência espacial na dinâmica de difusão de irrigação é reforçada pela análise de 
cluster LISA (Local Indicator of Spatial Association) (ANSELIN, 2010). A Figura 2 apresenta 
padrões de aglomeração local (clusters) de municípios com elevadas (Alto-Alto) ou baixas (Baixo-
Baixo) proporções de estabelecimentos com irrigação por aspersão e localizada, nos dois anos. No 
caso da irrigação aspersão, a maior parte dos clusters do tipo Alto-Alto (municípios com alto uso de 
aspersão próximos a municípios com alto uso) localizam-se na parte leste do ESP, enquanto os 
clusters do tipo Baixo-Baixo (municípios com baixo uso de aspersão próximos a municípios com 
baixo uso) concentram-se na parte oeste do ESP. No caso da irrigação por aspersão, os agrupamentos 
tipo Alto-Alto concentram-se na parte oeste, enquanto as aglomerações do tipo Baixo-Baixo 
concentram-se na região leste do ESP. 
 

< Inserir Figura 2> 
 
A Tabela 2 apresenta as estimativas dos modelos espaciais para os efeitos de pares endógenos, 
exógenos, correlatos e suas combinações (equações 2 a 7). Os modelos para a irrigação por aspersão 
apresentaram estatísticas de qualidade do ajuste melhores que as dos modelos para a irrigação 



localizada, com coeficiente de determinação (R2-overall) variando entre 46% e 48% (entre 5% e 8% 
para a irrigação localizada). Todavia, as defasagens espaciais se mostraram mais significativas nos 
modelos para a irrigação localizada. O teste de Wald confirma a significância estatística das 
defasagens espaciais nos modelos para irrigação localizada. A estatística AIC e o teste de razão de 
verossimilhança indicam que a dependência espacial aumenta a qualidade do ajuste. O melhor modelo 
seria o SDM no caso da irrigação localizada e o SDEM no caso da irrigação por aspersão. 

 
< Inserir Tabela 2> 

 
As estimativas sugerem a presença de efeitos de pares endógenos no uso de irrigação localizada, já 
que a defasagem espacial do uso de irrigação localizada (:0

4;,) foi significativa a 0.1% nos modelos 
SAR, SAC e SDM. As estimativas mostram-se ainda robustas às diferentes especificações, variando 
entre 0.424 (SDM) e 0.547 (SAC). No caso da irrigação por aspersão, a defasagem espacial do uso de 
irrigação não foi significativa a 10%. Em outras palavras, a difusão tecnológica ocorreria apenas no 
caso da irrigação localizada.  
Nós testamos a existência de efeitos de pares exógenos incluindo defasagens espaciais para diversas 
características de controle. A defasagem espacial para a proporção de estabelecimentos membros de 
cooperativa ou associação de produtores foi a mais significativa nos modelos SDM, SLX e SDEM. As 
estimativas indicam que o nível de associação dos agricultores da vizinhança (:0

4/1) possuem efeitos 
negativos na difusão de irrigação por aspersão e positivos na difusão de irrigação localizada. O grau de 
associativismo é uma proxy para o acesso à informação e os resultados podem sugerir que o 
conhecimento levaria a difusão de tecnologias de irrigação mais sustentáveis.  
Finamente, as estimativas para os efeitos de pares correlatos não se mostraram robustas às diferentes 
especificações dos modelos. As estimativas para a defasagem espacial dos erros são significativas nos 
modelos SEM e SDEM. Mas as estimativas deixam de ser significativas a 5% no modelo SAC, ou 
seja, quando adicionamos o controle para o efeito dos pares endógenos (:0

4;,). Há apenas evidências 
moderadas de existência de efeitos de pares correlatos no caso da irrigação por aspersão, em que as 
estimativas são significativas a 10% nas três especificações (SEM, SAC e SDEM). 
 

Decomposição do efeito dos pares  

Nós decompomos as estimativas dos efeitos espaciais diretos, indiretos e totais para o modelo SDM 
com base na estratégia proposta por LeSage and Pace (2009). A decomposição dos efeitos foi 
realizada apenas no modelo para a irrigação localizada, pois foi o único que apresentou efeito de pares 
endógenos significativos, que representam a estrutura de dependência e interação espacial entre os 
municípios . A Tabela 3 apresenta os resultados da decomposição para as variáveis explicativas de 
interesse principal deste trabalho: indicadores climáticos e acesso a fonte de água. Para analisar a 
robustez das estimativas, nós comparamos os resultados obtidos utilizando a matriz distância inversa 
com cinco vizinhos com os resultados obtidos utilizando a matriz contiguidade tipo torre5 (Tabela 3). 
As estimativas do modelo SDEM para aspersão são apresentadas, com o intuito de corroborar sua 
robustez a diferentes regimes espaciais.  
 

< Inserir Tabela 3> 

                                                
5 A matriz torre considera vizinhos apenas as regiões com extensão de fronteira diferente de zero, sem levar em 
consideração possíveis vértices.  



 
O indicador de variação climática somente foi estatisticamente significativo para a irrigação localizada 
na estação chuvosa. De maneira geral, a estimativa do efeito total indica que o aumento de 1% do 
índice de aridez no verão (estação quente e chuvosa) aumenta em 0.196 pontos percentuais a adoção 
de irrigação localizada. O efeito total é maior do que as estimativas do modelo SDM (0.115), isso 
devido a que é uma medida do impacto cumulativo das alterações em todos os municípios 
incorporados na matriz de vizinhança. A decomposição mostra ainda que os efeitos diretos são 
maiores que os indiretos, representando cerca de 60% do impacto total na estação chuvosa. Isto indica 
que, alterações locais desse indicador têm impactos maiores na adoção de irrigação por localização 
que variações da mesma variável nos municípios vizinhos.  

 
Discussão 
Nossos resultados destacam a importância dos efeitos de pares na difusão de irrigação localizada, a 
principal estratégia de uso eficiente da água para a agricultura no ESP. Os efeitos dos pares na 
irrigação localizada ocorrem segundo três canais principais: efeitos endógenos; efeitos exógenos; 
efeitos correlatos. Os efeitos endógenos refletiriam spillover tecnológicos que, no caso da irrigação 
refletiriam transmissão de experiências bem sucedidas nas localidades espacialmente próximas 
(RICHARDS, 2018). Em outras palavras, a difusão dos sistemas de irrigação localizada ocorreria 
através da imitação de estratégias bem sucedidas nos municípios vizinhos, refletindo padrões de 
difusão tecnológica que são interdependentes (BARDHAN; UDRY, 1999). Esse resultado sugerem 
que mecanismos informais de transmissão ou auto propagação de informações baseados nas relações 
de vizinhança podem ser tão importantes quanto outros fatores socioeconômicos e ambientais para 
explicar a difusão de estratégias de irrigação (BATAGELJ et al., 2014). Resultados semelhantes para 
tecnologias de irrigação sustentáveis foram encontrados por Genius et al. (2014) e Sampson e Perry 
(2019). 
Por outro lado, nós não encontramos evidências significativas da ocorrência de efeitos de pares 
endógenos no uso da irrigação por aspersão. Em primeiro lugar, esse resultado refletiria o fato de essa 
tecnologia já estar chegando ao final do ciclo de difusão e, portanto, os produtores teriam informações 
mais confiáveis sobre sua implementação, não necessitando do aprendizado adquirido pelos pares 
(WRIGHT et al., 2013). Em segundo lugar, os resultados podem refletir o fato de a irrigação por 
aspersão ser ineficiente no aproveitamento da água, o que geraria conflitos socioambientais entre 
usuários de uma mesma bacia hidrográfica (NEWMAN, 2019): um município não poderia replicar a 
experiência dos municípios vizinhos por restrição de escassez no uso comum da água. Esse cenário de 
conflito poderia ser potencializado em situações de estresse hídrico resultantes, por exemplo do 
crescimento urbano e/ou alterações climáticas, como aumento da temperatura e/ou redução da 
precipitação (ASHOFTEH; BOZORG-HADDAD; LOÁICIGA, 2017). 
O segundo canal de difusão seria através dos efeitos dos pares exógenos: transbordamento de 
características socioeconômicas que influenciam a difusão da irrigação. No caso da irrigação, a 
difusão ocorreria principalmente através do grau de associativismo dos produtores na vizinhança. A 
ideia é que o associativismo significaria agricultores mais inseridos em redes sociais, as quais 
facilitariam a transmissão de informações e acúmulo de conhecimentos, reduzindo a incerteza na 
adoção de uma nova tecnologia (GENIUS et al., 2014). Isso estaria gerando uma variedade de 
externalidades e efeitos multiplicadores sociais, favorecendo a adoção de sistemas de irrigação mais 
sustentáveis (irrigação localizada) e desestimulando a difusão de sistemas intensivos no uso da água 
(irrigação por aspersão) (MAERTENS; BARRETT, 2013).  
O terceiro canal seria através dos efeitos de pares correlatos, os quais foram confirmados apenas no 
caso da irrigação por aspersão. Os efeitos correlatos representam fatores não-observáveis que 
influenciariam a difusão dos sistemas de irrigação por aspersão (TSUSAKA et al., 2015). Entre esses 



fatores, podemos citar uma gestão eficiente dos recursos hídricos na vizinhança, que geraria 
externalidades positivas na oferta hídrica do município, viabilizando o uso de sistemas de irrigação 
que sejam intensivos no uso da água. Por exemplo, alguns municípios do ESP implementaram a 
cobrança pelo uso da água nas áreas urbanas entre 2006 e 2017, o que pode ter estimulado o uso 
menos eficiente da água em áreas rurais da vizinhança. 
Nossos resultados também confirmam que a oferta hídrica e as condições climáticas são importantes 
condicionantes da difusão de irrigação (BROUWER et al., 2001). Um resultado importante é o fato de 
a difusão de irrigação localizada não depender do acesso a fontes perenes de água como a irrigação 
por aspersão, permitindo que essa tecnologia se difunda de maneira mais equitativa e sem conflitos 
pelo acesso à água. De fato, a difusão da irrigação localizada se mostrou positivamente associada à 
aridificaçao do clima no verão: a redução da oferta hídrica estimularia a difusão de tecnologias mais 
eficientes no aproveitamento da água.  
Por outro lado, nós não encontramos relações significativas entre a difusão de irrigação e as condições 
climáticas no inverno. Esse resultado poderia estar associado à escolha das culturas agrícolas ou tempo 
de cultivo. Segundo Mendelsohn (2008), além da irrigação, os produtores podem se adaptar às 
variações climáticas mudando para culturas mais resistentes ou alterando deliberadamente o tempo de 
cultivo para a estação seguinte. No ESP a decisão de cultivo ocorre principalmente no inverno e, como 
resultado de invernos mais secos, a opção por cultivos que demandem menos irrigação pode ser mais 
atrativa. Na estação de crescimento das plantas (verão no ESP), a irrigação seria a adaptação 
necessária a variações climáticas, pois variações na umidade do solo podem comprometer 
sensivelmente o desenvolvimento das plântulas (NEGRI; GOLLEHON; AILLERY, 2005).  
Finalmente, a decomposição dos efeitos espaciais mostra que a influência da mudança climática não se 
manifesta somente através de efeitos diretos no próprio municípo, mas também a partir dos efeitos 
indiretos de transbordamento espacial (LESAGE; LESAGE; JAMES, 2008). Nossos resultados 
indicam que a difusão de irrigação localizada em um município seria influenciada pelas variações 
climáticas nos municípios vizinhos ocorridas no verão. Esse efeito indireto seria resultado da 
existência de efeito de pares endógenos na difusão dessa tecnología: as condicões climáticas na 
vizinhança influenciariam diretamente a difusão de irrigação nesess municípios e, pelo efeito spillover, 
também influenciaria indiretamente a difusão dessa tecnologia no município.  
 

Considerações finais 
A compreensão dos determinantes da difusão de tecnologias sustentáveis de irrigação é o primeiro 
passo para propor políticas de adaptação às variações climáticas e mitigação de mudanças no ciclo 
hidrológico. Nossas análises consideraram as tecnologias mais difundidas no ESP: irrigação por 
aspersão, que é o sistema convencional e mais conhecido no Brasil; e irrigação por aspersão, que é a 
alternativa sustentável por garantir um melhor aproveitamento da água. Nossos resultados são robustos 
às diferentes estratégias empíricas, que consideram diferentes padrões de dependência espacial e 
controlam por fatores não observáveis que são considerados constantes no tempo.  
O efeito spillover encontrado na irrigação localizada indica o potencial da influência de pares na 
difusão de tecnologias sustentáveis na agricultura do ESP. Por outro lado, nós não encontramos 
evidência de spillover tecnológico para a irrigação por aspersão, o que poderia estar associado tanto ao 
esgotamento do ciclo de difusão dessa tecnologia quanto a potenciais conflitos socioambientais que 
essa tecnologia geraria, uma vez que é intensiva no consumo de água. Outro resultado importante de 
nossas análises é o efeito potencializador que o associativismo possui na difusão de tecnologia. As 
associações de produtores agrícolas na vizinhança facilitariam a difusão de práticas mais eficientes no 
uso de água (efeito de pares exógeno). Já os fatores não-observáveis seriam mais importantes na 
difusão da irrigação por aspersão (efeito de pares correlato), o que poderia estar associado à gestão de 
recursos hídricos na vizinhança. Uma boa gestão hídrica garantiria a oferta hídrica na vizinhança e, 



indiretamente, beneficiaria a adoção da irrigação por aspersão, já que evitaria problemas associados a 
situações de escassez relativa da água.   
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Tabelas 
 
Tabela 1. Estatísticas descritivas. Proporção municipal de estabelecimentos agrícolas. ESP – Brasil. 

Variáveis Fonte 
  2006   2017 

  Média Desvio  
Padrão   

Média Desvio  
Padrão 

 Dependentes        

Irrigação por Aspersão CNA  
         
6.67  0.102           7.34  0.099 

Irrigação por Localização CNA  
         
2.34  0.038           7.67  0.088 

        
 Independentes de Análise        

Variação climática - Estação seca INMET  0.067 0.013  0.058 0.012 
Variação climática - Estação chuvosa INMET  0.022 0.002  0.024 0.002 
Oferta Hídrica - Acesso a recursos hídricos CNA  84.03 0.170  88.92 0.125 

Independentes de Controle   
   

Tipo de Cultura         
Cana de açucar CNA  14.96 0.17  13.42 0.16 
Café CNA  7.08 0.13  4.92 0.12 
Soja  CNA  1.84 0.07  4.16 0.11 
Milho CNA  11.84 0.11  13.18 0.13 
Fejão CNA  2.44 0.06  2.29 0.06 
Manga CNA  1.13 0.04  0.93 0.04 
Banana CNA  2.79 0.09  3.62 0.11 
Laranja CNA  5.60 0.12  2.56 0.06 
Hortaliças (Alface, Cebola e Tomate) CNA  8.02 0.15  14.03 0.19 
Silvicultura (Eucalipto e Pinus) CNA  5.46 0.07  7.26 0.11 

Educação    
     

Pelo menos com ensino médio CNA  32.24 0.13  44.02 0.12 
Idade do Produtor   

     
Entre 25 e 45 anos CNA  25.27 0.09  16.55 0.06 
Entre 45 e 65 anos CNA  49.28 0.10  48.49 0.08 
Maior de 65 anos CNA  22.07 0.07  29.60 0.08 

Sexo, tipo de direção e residência do produtor   
     

Mulheres CNA  8.38 0.04  11.60 0.06 
Dirigidos pelo próprio produtor CNA  72.63 0.16  73.94 0.13 
Dirigidos por um administrador CNA  23.59 0.13  13.94 0.08 
Produtor reside no estabelecimento CNA  55.97 0.21  49.82 0.18 

  



Tabela 1. Estatísticas descritivas. Proporção municipal de estabelecimentos agrícolas. ESP – Brasil. 
(Continuação). 

Variáveis Fonte 
  2006   2017 

  Média Desvio  
Padrão   

Média Desvio  
Padrão 

Agricultura familiar e associatividade   
     

Tem agricultura familiar CNA  59.97 0.17  60.32 0.15 
Associado (cooperativa, sindicato, etc.) CNA  30.49 0.20  35.47 0.20 

Condição Legal das Terras   
     

Propias do produtor CNA  83.04 0.18  76.84 0.17 
Alugadas CNA  10.87 0.08  15.65 0.10 
Cedidas CNA  2.23 0.08  4.39 0.13 
Ocupadas CNA  3.15 0.07  1.41 0.04 

Asistência Técnica    
     

Do governo (federal, estadual ou municipal) CNA  16.28 0.17  9.65 0.13 
De empresas integradoras CNA  2.85 0.05  2.84 0.05 
De empresas privadas de planejamento CNA  4.35 0.07  1.15 0.02 
De ONG CNA  0.15 0.01  0.14 0.01 

Tipo de Preparo do Solo   
     

Cultivo convencional CNA  32.94 0.18  31.78 0.17 
Cultivo mínimo CNA  9.66 0.10  14.97 0.12 
Plantio direto na palha CNA  3.01 0.08  7.42 0.12 

Tipo de Prática Agrícola   
     

Plantio em nível CNA  44.90 0.23  37.38 0.24 
Pousio ou descanso de solos CNA  4.35 0.06  15.18 0.13 
Proteção e conservação de encostas CNA  9.16 0.11  9.43 0.11 
Rotação de culturas CNA  9.63 0.12  22.64 0.18 

Adubação, Agrotóxico e Corretivo do Solo   
     

Usam adubação CNA  51.43 0.21  60.73 0.19 
Usam agrotóxico  CNA  38.72 0.21  59.10 0.22 
Usam corretivo Ph do solo CNA  29.74 0.14  38.94 0.16 

Emprego, Valor da Produção e Financiamento   
     

Número de empregados CNA  1412 1378  1455 1482 
Valor da produção agricola - Ano anterior PAM  50426 65984  67213 84015 
Com financiamento CNA  12.99 0.09  15.40 0.09 

Maquinária   
     

Tratores CNA  37.46 0.18  45.63 0.18 
Outra maquinária CNA  28.44 0.21  34.81 0.26 

Area do Estabelecimento   
     

Entre 5 e 50 hectares CNA  25.36 0.15  50.93 0.15 
Entre 50 e 500 hectares CNA  8.40 0.09  20.90 0.11 
Mais de 500 hectares CNA   1.19 0.02   3.45 0.05 

Fonte: Elaborado pelos autores com base no CNA 2006/2017, PAM 2005/2016 e INMET 
  



Tabela 2. Estimativas modelos de efeitos fixos com dependência espacial. Com variáveis de controle.  Desvio Padrão entre Parênteses.  ESP – 
Brasil. 

Variáveis SAR SEM SAC SDM SLX SDEM 
Independentes  Aspersão Localização Aspersão Localização Aspersão Localização Aspersão Localização Aspersão Localização Aspersão Localização 

V
ar

iá
ve

is
 d

e 
an

ál
ise

  

WI 
0.113 0.434***   -0.099 0.547*** 0.112 0.424***       

-0.073 -0.041   -0.185 -0.088 -0.074 -0.042       

W (Resíduos)     0.189* 0.513*** 0.281+ -0.235  
     0.180* 0.499*** 

     -0.077 -0.052 -0.161 -0.176  
     -0.075 -0.054 

W (Associação)           -0.080* 0.068* -0.081* 0.103** -0.081* 0.067+ 

           -0.035 -0.032 -0.036 -0.034 -0.037 -0.04 
Oferta hídrica 0.115** -0.009 0.115** -0.006 0.114** -0.006 0.111** -0.006 0.112** 0.012 0.112** -0.005 

 -0.035 -0.03 -0.036 -0.03 -0.035 -0.03 -0.034 -0.03 -0.035 -0.033 -0.035 -0.03 
Variação 
climática 
Estação seca 

-0.026 -0.002 -0.036 -0.028 -0.043 -0.003 -0.036 0.006 -0.035 -0.002 -0.045 -0.021 

-0.054 -0.043 -0.06 -0.059 -0.068 -0.038 -0.052 -0.043 -0.054 -0.048 -0.058 -0.059 
Variação 
climática 
Estação chuvosa 

-0.03 0.126* -0.023 0.160* -0.02 0.114* -0.015 0.115* -0.018 0.180** -0.01 0.153+ 

-0.05 -0.052 -0.057 -0.08 -0.062 -0.045 -0.049 -0.051 -0.049 -0.055 -0.055 -0.078 

Te
ste

s d
e 

D
ia

gn
ós

tic
o  Wald [rho] 2.38 111.04***     0.29 38.99*** 2.3 104.18***         

Wald [lambda]     5.94* 97.37*** 3.04+ 1.78       5.75* 85.03*** 
Wald [Wx]           5.10* 4.36* 4.94* 9.30* 4.68* 2.73+ 

AIC -5390.4 -5451.4 -5398.1 -5431.5 -5397.5 -5454.3 -5400.7 -5458.9 -5395.8 -5292.5 -5407.5 -5435.4 
LR 9.05** 179.57*** 16.71*** 159.63*** 18.12*** 184.40 *** 21.29*** 189.06*** 12.41*** 18.62*** 28.06*** 165.55*** 

R^2 - Overall 0.477 0.0535 0.479 0.0673 0.474 0.0449 0.46 0.067 0.459 0.0819 0.463 0.077 

*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, + p<0.1 

Fonte: Elaborado pelos autores com base no CNA 2006/2017, PAM 2005/2016 e INMET 
  



Tabela 3. Decomposição do efeito espacial total. Desvio Padrão entre Parênteses. ESP – Brasil. 

Variáveis  
Independentes 

Resultados Principais¤   Robustezφ 

Aspersão Localização  Aspersão Localização 

SDEM SDM 
Efeitos SDM  

SDEM SDM 
Efeitos SDM 

Direto Indireto Total   Direto Indireto Total 

V
ar

iá
ve

is
 d

e 
an

ál
ise

  

WI   0.424***           0.475***       

  (0.042)      (0.039)    
W (Resíduos) 0.180*      0.153+     

 (0.075)      (0.083)     
W (Associação) -0.081* 0.068*     -0.086* 0.070*    

 (0.037) (0.032)     (0.035) (0.032)    
Oferta hídrica 0.112** -0.006 -0.003 -0.001 -0.004  0.110** -0.006 -0.003 -0.002 -0.005 

 (0.035) (0.030) (0.030) (0.021) (0.051)  (0.035) (0.030) (0.031) (0.026) (0.056) 

Variação climática  
Estação seca 

-0.045 0.006 0.008 0.006 0.014  -0.048 0.009 0.011 0.010 0.021 

(0.058) (0.043) (0.046) (0.032) (0.077)  (0.059) (0.044) (0.047) (0.040) (0.086) 

Variação climática  
Estação chuvosa 

-0.010 0.115* 0.117* 0.079* 0.196*  -0.003 0.101* 0.103+ 0.084+ 0.187+ 

(0.055) (0.051) (0.052) (0.037) (0.088)   (0.056) (0.051) (0.053) (0.044) (0.095) 

*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, + p<0.1 

¤ Matriz de ponderação espacial de distância inversa com 5 vizinhos 

φ Matriz de ponderação espacial de contiguidade - Torre 

Fonte: Elaborado pelos autores com base no CNA 2006/2017, PAM 2005/2016 e INMET 



Figuras 
Figura 1. Participação percentual dos estabelecimentos agropecuários que usaram irrigação por 
município. ESP, 2006-2017 
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Figura 2. LISA clusters para proporção dos estabelecimentos agropecuários que usaram irrigação por 
município. ESP, 2006-2017 
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