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RESUMO 

O presente trabalho ressalta a importância da construção de medidas de eficiência como 
instrumento de avaliação e controle do desperdício dos recursos públicos, por parte dos 
municípios. O arranjo institucional, criado em 1988, elevou significativamente a 
participação dos municípios na distribuição das receitas públicas. Tais municípios, desta 
forma, ganham destaque, pois é por eles que é prestada grande parte dos serviços 
públicos, os quais exercem forte influência sobre o desenvolvimento econômico e o 
bem-estar da população. O objetivo dessa dissertação é avaliar a eficiência da gestão 
pública na prestação de serviços pelos municípios do estado de Sergipe. Utilizou-se a 
metodologia DEA (Data Envelopment Analysis), fundamentada na programação 
matemática, que permite a obtenção de uma fronteira não-paramétrica de custos para 
maximizar o bem-estar social e minimizar o desperdício de recurso público. Os 
resultados revelam que: “a) À medida que os municípios aumentam, economizam-se 
mais recursos; b) Verificou-se que apenas um município do estado de Sergipe foi 
considerado ineficiente; c) Em relação aos resultados obtidos para as mesorregiões e 
microrregiões sergipanas, verifica-se que todas apresentam, na média, elevados índices 
de eficiência; d) Na avaliação da eficiência para os municípios agrupados por faixa de 
população, observou-se que os menores índices de eficiência foram encontrados para as 
cidades com até 5.000 habitantes. Esse grupo apresenta um significativo desperdício de 
recursos públicos; e) Existe uma forte correlação positiva entre os royalties e a variável 
receita tributária.” 

         
Palavras – Chave: Eficiência Técnica, Gastos Públicos, Sergipe. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 
This study the underscores importance of building efficiency measures as a tool for 
evaluation and management of waste of public resources by the municipalities. The 
institutional arrangement, established in 1988 has significantly raised the participation 
of municipalities in the distribution of govermment revenues. These cities thus gain 
prominence as it is for them that provided much of the public services, which have 
strong influence on economic development and welfare of the population. The objective 
of this dissertation is to evaluate the efficiency of public administration in the provision 
of services by municipalities in the state of Sergipe. For this, we use the DEA (Data 
Envelopment Analysis) based on mathematical programming, which allows to obtain a 
nonparametric frontier cost to maximize welfare and minimize the waste of public 
resources. The results show that: a) As municipalities are increased, save more resource. 
b) It was found that only one country in the state of Sergipe, was considered inefficient. 
C) In relation to the results obtained for the meson and micro regions of Sergipe, it 
appears that all present, on average, high levels of efficiency. d) In assessing the 
efficiency for municipalities stratified by population, it was observed that the lowest 
levels of efficiency were found for cities with up to 5.000 people. This group shows a 
significant waste of public resources. e) There is strong positive correlation between the 
royalty and variable tax revenue.  

Keywords: Technical Efficiency, Public Spending, Sergipe. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Contexto e Justificativa 

 
No início De 1980, o Brasil foi marcado por um amplo processo de 

descentralização fiscal em seu sistema federativo, pois medidas de cunho político 

adotadas resultaram na transformação de uma federação centralizadora para um 

ambiente de maior autonomia das esferas subnacionais. 

A descentralização fiscal, percebida como o aumento da disponibilidade de 

recursos financeiros pelos municípios, contrapondo-se aos estados e à união, vem sendo 

verificada desde a década de sessenta, na qual o país é marcado por ciclos e períodos de 

centralização e descentralização política. A centralização, acompanhada pela redução 

das taxas de criação de municípios, e a descentralização pelo aumento do número de 

localidades criadas, como bem afirma Afonso (2005). 

O interesse em melhorar a qualidade dos gastos públicos vem sendo pauta de 

discussões políticas, atualmente no Brasil. A criação de novos municípios elevou em 

mais de um terço do Produto Interno Bruto (PIB) a carga tributária, no país. Em 

contrapartida, o nível de retorno para a população foi baixo. De acordo com Palos 

(2006), o questionamento político atual tem observado que o melhor caminho para 

recuperar os investimentos do governo consiste em sanar a ineficiência do setor público. 

Ainda segundo Palos (2006), o problema na eficiência nas despesas públicas 

ganha mais relevância quando se recordam as tentativas fracassadas de criar um sistema 

tributário menos inibidor de competição, dentro de um cenário em que, a União, os 

estados e os municípios não aceitam perder espaço na distribuição de recursos 

governamental. 

Com a configuração assumida pela descentralização no Brasil em 1980, o 

aumento de transferências originou uma sequência de problemas para o equilíbrio 

federativo. A estrutura de transferência federal (Fundo de Participação) foi formada 

visando a compensar as unidades federadas, detentoras de menor capacidade de 

arrecadação. Deste modo, foram contemplados, primordialmente, os municípios com 

uma menor população. Nesses municípios, a procura por desenvolvimento é inferior à 

busca daqueles com maior densidade demográfica. Originaram-se, assim, “sobras” de 
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recursos nos municípios menores que, conforme Gremaud and Toledo (2002), não 

precisam se preocupar com arrecadação própria e aumentam a despesa de custeio.  

A questão fundamental por trás da discussão acima está inteiramente relacionada 

a como desenhar um sistema federativo que contribua, instantaneamente, para o 

equilíbrio entre os entes federados, sem perda na eficiência da gestão pública. A 

existência de qualquer tipo de transferência entre as instâncias do governo cria, 

necessariamente, algumas tensões que devem ser levadas em consideração no desenho 

federativo. 

Essa descentralização fiscal, ou seja, o aumento da autonomia das esferas locais 

de governo, tem se dado de forma intensa, marcada pelo aumento de transferências de 

recursos públicos para o governo local e pelo crescente processo de criação de novos 

municípios. Nesse sentido, a descentralização fiscal destaca-se pela participação mais 

acentuada das instâncias subnacionais de governo, tanto no financiamento quanto nos 

gastos governamentais. Bremacker (1991) observa que: 

 A proliferação de municípios possui dois aspectos, positivo e negativo. 

Para um deles: nada mais estimulante que a criação de novas unidades municipais 

que, além de levarem a figura do poder público a atuar mais e mais pelo interior do 

país, promovem uma melhor redistribuição dos recursos pelo espaço do território 

nacional.  

A descentralização e a criação de novos municípios andam juntas, pois 

acreditam que quanto mais perfeito melhor. Isto significa suscitar argumentos 

favoráveis à autonomia municipal, no sentido político mais amplo. Por outro lado, se 

repartição do poder sugere criar mais e mais municípios, e se grande parte dos novos 

municípios causa mais custos que benefícios, implica que essa democratização do 

poder, em seu conjunto, gera mais prejuízo do que lucro. (GOMES E MAC DOWELL, 

1997) 

Nesse contexto, os municípios foram considerados membros da federação, em 

condições de igualdade com os estados quanto aos direitos e deveres, assumindo um 

papel de relevância na prestação de serviços públicos de âmbito local e social. 

Entretanto, o fortalecimento financeiro dos municípios deve-se mais à elevação na sua 

participação nas transferências constitucionais do que à sua capacidade tributária. 
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Para Afonso (2005), a descentralização fiscal, financeira e administrativa foi 

arquitetada por motivos puramente políticos: seria o motor financeiro da 

redemocratização do país, centrado na idéia simplista de que o melhor modo de espantar 

terminantemente a imagem da ditadura militar da política nacional seria enfraquecer 

financeiramente o governo central. 

Paralelamente, Gomes and Mac Dowell (1997) considera a inviabilidade fiscal 

como um aperfeiçoamento da transferência de impostos dos estados e da União para os 

municípios. Numa conjectura exclusivamente local, esse repasse de recurso desencadeia 

um bom negócio político na criação de novas localidades.  

 Afonso (2005) afirma que não houve nenhum planejamento nacional, nem 

negociações entre os distintos membros das unidades federadas. A exceção fica por 

conta de uma aliança entre governadores e prefeitos, visando arrancar o máximo de 

recursos das mãos do Governo Federal por meio da constituição de 1988. Isso sem 

haver efetuado, nos gastos públicos, um monitoramento em relação às transferências, 

aos encargos e responsabilidade desses entes federados. 

A criação de um número reduzido de pequenos municípios, gerados após 1984, 

não possui receitas próprias sequer para pagar seus vereadores. Despesa que só 

necessita ser feita porque o município foi criado, o que estabelece forte suspeita de que 

os custos da criação daquelas prefeituras são maiores do que seus casuais benefícios. 

(GOMES AND MAC DOWELL, 1997). 

 Os serviços públicos municipais passam ganhar destaque em todo o mundo. Os 

municípios são vistos como a melhor esfera para prestação de serviços públicos, como 

saúde e educação básica, considerados fatores determinantes da equidade, do 

desenvolvimento econômico e do bem-estar da população. Assim, os governos 

subnacionais, ou seja, locais, possuem vantagem na alocação de determinados serviços 

públicos, tendo em vista a proximidade entre os serviços ofertados pelo governo e a 

população. Além disso, a administração local proporciona um ambiente de maior 

relacionamento entre as preferências e os anseios da sociedade, cestas de serviços 

oferecidas pelo município, garantindo, portanto, um uso melhor das verbas públicas, 

bem como a criação de um maior monitoramento por parte da população. Com isso, 

ocorre o favorecimento da consolidação da democracia, aumentando a transparência das 
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ações públicas, ao mesmo tempo em que faz crescer a responsabilidade dos governantes 

e dos servidores públicos (GASPARINI, 2000). 

Apesar dos inúmeros aspectos favoráveis supracitados, esses processos 

envolvem questões conflitantes. Existem autores que acreditam que certos exercícios 

públicos são melhor geridos pela instância local, enquanto outros precisam ser 

direcionados pelo poder público central. Dentre os posicionamentos contrários à 

descentralização fiscal, ganha destaque a dificuldade que tem o governo para exercer a 

política macroeconômica, mantendo a estabilização e controlando as disparidades 

regionais. Aliada a isso temos a externalidade em alguns serviços e a impossibilidade de 

determinados municípios investirem em infraestrutura, revelando a necessidade de 

maior centralização. 

Em tal panorama, percebe-se que o processo de descentralização fiscal, 

particularmente no Brasil, necessita de um mecanismo de avaliação e de controle da 

gestão municipal. A relevância dessa discussão cresce à medida que se discute a escolha 

da forma utilizada para avaliar a eficiência. 

Essa dissertação busca analisar a performance relativa dos municípios do estado 

de Sergipe, por meio da Análise Envoltória de Dados (DEA). Sabe-se que, após a 

constituição de 1988, aumentou significativamente a participação dos municípios na 

distribuição das receitas públicas. Desse modo, visa-se a avaliar se essa maior 

capacidade de financiamento gerou mais e melhores serviços à disposição da população. 

Mesmo que pareça ingênuo esse questionamento, oferecer uma medida de variação do 

desperdício de recursos e identificar os fatores relevantes para essa ineficiência 

constituem duas das contribuições desse trabalho. 

A fronteira de produção é gerada a partir das observações disponíveis. E a 

escolha do método a ser usado vai determinar o conjunto de produção estimado e, 

consequentemente, a avaliação da eficiência. Os métodos utilizados para abordagem 

possuem vantagens e limitações que devem ser consideradas durante o processo e 

analisados de acordo com a natureza da situação envolvida, dos objetivos a serem 

alcançados e da base de dados disponíveis.  

Uma das principais vantagens na utilização dos métodos paramétricos consiste 

na disponibilidade de marcar a fronteira tecnológica através de um método matemático. 

Entretanto, esse método implica um custo: o formato operacional colocado estabelece 
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uma estrutura de fronteira que não se pode ajustar à realidade estudada. Assim, os 

métodos paramétricos se caracterizam por suposições fortes e restritivas sobre a 

fronteira do conjunto de possibilidades de produção. Essas suposições podem ser vistas 

como limitação no caso de medidas de eficiência. 

Por outro lado, os métodos não-paramétricos são caracterizados por requerer 

suposições mais simples, pois não exigem qualquer forma funcional e eximem da 

obrigação de especificar distribuições de probabilidade para eficiência.   

No entanto, essa característica é uma de suas grandes limitações, já que a 

metodologia de programação matemática cria estimativa sem desvio padrão, sem 

estatística t e assim por diante. Entretanto, como o objetivo deste trabalho é a aquisição 

de medidas comparativas de desempenho, o que não compromete o trabalho. A 

abordagem não-paramétrica impõe menos restrição à fronteira, sendo considerada mais 

consistente para essa estimativa.  

Avaliar a performance de determinada entidade em relação a uma fronteira 

estimada é de grande relevância. Revelar que um vizinho está produzindo mais com 

menos recursos é uma comprovação legítima de que existe espaço para melhorias. 

A avaliação dos serviços públicos municipais será conduzida a partir dos 

métodos não-paramétricos de estimativa de fronteira. Essas abordagens se revelam as 

mais adequadas, seja diante dos objetivos do trabalho, seja pela natureza e qualidade da 

base de dados disponível. 

 

1.2. Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho consiste em observar, por meio da metodologia 

de Análise Envoltória de Dados (DEA) a eficiência dos municípios do estado de Sergipe 

em termos de custos na provisão de serviços públicos. Tendo em vista, o destaque 

recebido pelas municipalidades, em decorrência das mudanças no arranjo institucional 

estabelecido pela constituição de 1988, que possibilitou o crescimento acelerado de 

pequenos municípios no Brasil. 

 

Os objetivos específicos consistem em: 
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    i) Apresentar a fronteira de eficiência; 

   ii)  Apresentar a metodologia DEA e suas principais aplicações; 

   iii) Verificar a eficiência da aplicação dos recursos (royalties) nos municípios do 

estado de Sergipe, utilizando a metodologia DEA. 

 

1.3 .Hipóteses 

 

No Brasil, as transferências de recursos públicos em favor dos municípios 

ganharam atenção com as alterações ocorridas na constituição de 1988. O presente 

trabalho parte das seguintes hipóteses:  

 

a) Será que quanto mais alta a densidade demográfica, menor será o custo de 

provisão de recursos públicos e, por conseguinte maiores serão os indicadores de 

eficiência; 

b) Será que existir uma relação entre o nível educacional e o desempenho do 

município; 

c) Será que o aumento da receita municipal tributária está diretamente ligado ao 

volume de royalties recebidos pelas localidades; 

d) Será que os municípios que recebem uma quantia reduzida de royalties são 

também mais ineficientes; 

 

1.4 . Importância e Contribuição do Estudo 

 

A necessidade de um mecanismo de avaliação de controle da gestão municipal, 

vista como unidade produtiva, é algo relativamente novo no Brasil. Sob a ótica 

econômica, o controle de gestão municipal é considerado o principal meio de melhorar a 

prestação desses serviços quanto ao uso de verbas do governo, visando à eficiência, em 

termos de custo (GOMES AND MAC DOWELL, 1997). 

A preocupação em analisar as unidades produtivas cresceu muito nos últimos 

anos, nos mais variados setores da economia, como Saúde, Educação e Finanças. Vários 

trabalhos empíricos buscaram examinar o desempenho relativo de escolas, bancos, 
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empresas e municípios. Entretanto, uma questão fundamental diz respeito à escolha da 

forma utilizada para avaliar a eficiência. 

A principal contribuição deste trabalho de dissertação consiste na utilização da 

metodologia DEA (Data Envelopment Analysis), a fim de determinar a eficiência 

relativa dos municípios do estado de Sergipe, identificando quais municípios estão 

sendo eficientes e ineficientes na provisão de serviços públicos. O uso de tal 

metodologia tem o objetivo, ainda, de revelar quais municípios estão desperdiçando 

recursos, ressaltando as características desses municípios e o impacto dos royalties 

(compensação financeira recebidos pelos municípios, em decorrência da exploração do 

petróleo) sobre os mesmos. 

 

1.5 . Metodologia 

A apresentação de serviços públicos pelos municípios pode ser análisada sob 

diversos prismas. Tradicionalmente, dois enfoques podem ser destacados. O primeiro, 

baseado no trabalho pioneiro de Bergstrom e Goodman (1973), procura enfatizar o 

papel a demanda na determinação da provisão de bens públicos. Esta visão permite 

explicar os níveis e a distribuição dos serviços públicos, relacionados às tradicionais 

variáveis que compõem a demanda (nível de renda, preços relativos etc.). 

 A segunda linha de abordagem enfoca basicamente os aspectos da eficiência 

envolvidos na prestação de serviços públicos, ou seja, preocupa-se em examinar até que 

ponto os serviços foram prestados com o menor custo possível. Consiste em identificar 

uma fronteira de custo-eficiência, a partir da qual o desperdício de recursos pode ser 

avaliado. Existem inúmeros métodos de determinação dessa fronteira, que podem ser 

agrupados em duas grandes subdivisões: os métodos paramétricos e os não 

paramétricos. Os métodos paramétricos assumem que a fronteira pode ser representada 

por uma função de produção caracterizada por parâmetros fixos, a ser estimada por 

métodos estatísticos apropriados. A principal limitação dessa abordagem é que as 

medidas de eficiência geradas dependem substancialmente da forma funcional 

especificada. 
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 Por outro lado, a versão não paramétrica repousa apenas em determinadas 

propriedades que o conjunto de produção deve satisfazer, tais como livre 

disponibilidade (free disposal), convexidade (rendimentos não crescentes ou variáveis 

de escala) ou proporcionalidade (rendimentos constantes de escala), para determinar as 

observações que pertencem à fronteira. A técnica consiste em determinar uma fronteira 

que envolva ou circunscreva os dados e é conhecida na literatura como DEA (Data 

Envelopment Analysis). O presente trabalho utilizará medidas de eficiência não 

paramétricas e enfocará basicamente quatro versões: retorno constante de escala (DEA-

C) retorno não crescente de escala (DEA-N), retornos variáveis de escala (DEA-V) e, 

finalmente, retornos variáveis de escala e não convexidade (FDH), do inglês Free 

Disposal Hull. 

 

   1.6. Bases de Dados 

A estimativa dos índices de eficiência, a partir das metodologias descritas 

anteriormente, requer dados sobre o custo total incorrido e as quantidades de serviços 

públicos prestados. Do custo total agregado, será tomado somente o valor das despesas 

correntes dos municípios, tendo em vista que a escolha sobre este montante pode causar 

distorções nas comparações entre municípios.   

Em relação aos serviços prestados, devido à impossibilidade de quantificação 

destes, a mensuração dessas variáveis se dará através de indicadores. Em princípio, seis 

indicadores poderão ser tomados, com a possibilidade de evolução a partir da análise de 

novos dados e informações. São eles: Saúde, Educação, Habitação, Desenvolvimento, 

Serviços Administrativos e Custos Incorridos. 

    1.7. Estrutura da Dissertação 

O trabalho está estruturado em sete capítulos. O presente capítulo- a Introdução-

procura contextualizar o problema da pesquisa e sua justificativa. Apresenta os 

objetivos, as hipóteses, a importância e a contribuição do estudo, bem como sua 

metodologia. No segundo capítulo será exposto um panorama do estado de Sergipe, 

escolhido para análise, se mostrará um pouco da sua história, sua economia, sua divisão 
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geopolítica, destacando-se a questão dos recebimentos de royalties no estado e os 

dilemas básicos envolvidos nesse processo.  

O terceiro capítulo apresenta e discute a eficiência da fronteira de produção. No 

capítulo quatro, são analisadas e discutidas as vantagens e limitações das duas principais 

metodologias usadas para medir a eficiência relativa dos municípios, considerados, 

neste particular, como unidades produtivas.  

A metodologia DEA é apresentada no terceiro capítulo, considerando-se a 

discussão de todo o processo, bem como suas vantagens e desvantagens na utilização 

deste método para estimar a eficiência em custos dos serviços ofertados pelo governo, o 

que significa eficiência econômica. 

Buscando mensurar uma fronteira de eficiência que represente a melhor prática 

produtiva para os municípios e procurando calcular os índices de eficiência em relação a 

essa fronteira, no quarto capítulo encontram-se os resultados do método DEA de 

avaliação de eficiência dos municípios do estado de Sergipe, tomados como unidades 

produtivas. E, finalmente, no capítulo cinco estão contidas as principais conclusões e 

recomendações deste estudo. 
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2. O ESTADO DE SERGIPE 

O estado de Sergipe é conhecido como província petrolífera pelo seu destaque 

na exploração desse recurso, dentre outros motivos, justificando a escolha da pesquisa 

nos seus municípios porque, apesar de pertencer à região Nordeste, tida como a mais 

pobre do país, apresenta o melhor Índice de Desenvolvimento Humano da região, e um 

dos melhores IDH do país.  

Para analisar o ranking de eficiência municipal, são necessários argumentos 

consistentes que exigem um conhecimento profundo da realidade envolvida. Neste 

capítulo, buscaram examinar as características mais gerais do estado, além do seu 

desempenho econômico recente, e dos enfoques referentes às suas mesorregiões e aos 

seus municípios. 

 

2.1. Características gerais do estado de Sergipe 

 

 Na metade do século XVI, iniciou-se a colonização do estado com a chegada de 

navios franceses, onde seus tripulantes trocavam vários objetos por produtos do local 

(pau-brasil, algodão,pimenta-da-terra). No final do século XVI e no ínicio do seguinte, a 

presença dos missionários juntamente com algumas expedições militares portuguesas 

empurraram os franceses e venceram a resistência indígena, fato que favoreceu a grande 

miscigenação entre portugueses e índios. (DANTAS, 2004) 

Na primeira metade do século XVII, Sergipe recebe novos moradores, atraídos 

pela retomada da distribuíção de sesmarias, o que contribuiu para aumentar o 

povoamento do litoral e sua irradiação pelo interior, na Zona do Agreste, fato que 

permitiu, em 1968, que São Cristovão, a primeira capital de Sergipe, ganhasse status de 

vila. 

Nesse período, Garcia d’Ávila, proprietário da terra na região, deu início à 

conquista do território à sua colonização. Contou com o auxílio dos jesuítas para 

catequizar os nativos, possibilitando a relação entre Bahia e Pernambuco e dificultando 

a invasão francesa. No arraial de São Cristovão, a capitania de Sergipe D’el-Rey,  



 

Capítulo 2  O Estado de Sergipe 
 

11 

  

colonizada depois da destruição dos indígenas, em 1590, deu início à exploração do 

açúcar (DINIZ, 1991). 

Entretanto, a existência de áreas inadequadas à plantação de açúcar no litoral 

ocasionou a criação do gado. O estado torna-se ofertante de animal de tração para as 

fazendas da Bahia e de Pernambuco,apresentando uma significativa produção de couro. 

A economia sergipana, nesse período, é baseada na pecuária, na lavoura da cana-de-

açúcar, do algodão e de gêneros de subsistência, atividades estas que foram essenciais 

para a ocupação do seu território, tendo um papel relevante na organização da 

sociedade. 

O estado de Sergipe Compõe  a federação. Ele é uma das 27 unidades 

federativas do Brasil. Estando localizado na Região Nordeste, ocupa uma área de 

21.910 km2, sendo um pouco menor do que o estado de Israel ,com aproximadamente 

520 mil habitantes, abrigando 75 municípios que, juntos totalizam cerca de 1,9 milhão 

de habitantes.(IBGE,2009) 

O estado corresponde a 0,26% do territorio nacional e a 1,4% da região 

Nordeste. A tabela mostra sua população residente em 2008, com 1.939.426 habitantes, 

o equivalente a 1% da população brasileira e a 3,8% da nordestina. O estado revela uma 

elevada densidade demográfica (88,52 hab/km2). 

 
Tabela 2.1. - Brasil, Nordeste, Sergipe - Características Demográficas (2008). 
 Área Geográfica 

2008 
População residente 
2008 

Densidade demográfica 

Brasil 8.498.331,6 186.378.402 21,93 
Nordeste 1.550.939,7 51.551.446 33,24 
Sergipe 21.910,348 1.939,426 88,52 
Fonte: Ipeadata (2009) 
 

Desde 1960, Sergipe vem registrando uma melhoria nas condições de vida de 

seus habitantes, ocacionando um crescimento acelerado da população estadual, que veio 

a ser triplicada.  

 Os habitantes urbanos superam os residentes na zona rural. O mapa a seguir 

mostra a densidade demográfica de habitantes por km2 do estado de sergipe no ano de 

2005, conforme mostra a Figura 2.1 a seguir: 
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         Figura2.1. - Densidade Demográfica. 
         Fonte: Grafset, 2007. 
 

 
Se levarmos em consideração a área metropolitana com 859 km2, possuindo um 

contigente populacional de 505.286 na região, esse percentual é elevado para 39% da 

concentração populacional. Os municípios mais populosos são: Aracaju (505.286) 

habitante, Nossa Senhora do Socorro (179.060), Lagarto (91.605), Itabaiana (85.664), 

São Cristóvão (77.278), Estância (62.796), Tobias Barreto (47.307), Simão Dias 

(40.225), Itabaianinha (38.831), Poço Redondo (30.358). 

Tabela 2.2.  -Grande Aracaju (População) 
Municípios Habitantes Participação em 

Sergipe 
Participação na 

Região % 
Aracaju 505.286 25,25 64,51 

Barra dos Coqueiros 21.562 1,07 2,75 
Nossa Senhora do 

Socorro 
179.060 8,94 22,86 

São Cristóvão 77.278 3,86 9,86 
Total 783.186 39,14 100,00 

Fonte:IBGE.Estimativas da população, 2009. 
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Como pode ser verificado no Quadro acima, os municípios mais populosos da 

Grande Aracaju  é Aracaju, com participação de 64,51% na região, e Nossa Senhora do 

Socorro,com um percentual de 22, 86% . A população urbana corresponde a 71,35% da 

população do estado, ao passo que a população rural, a 28,65%.  

 Dessa forma, 42 municípios sergipanos têm predominância de população urbana 

e em 33 ainda é verificada uma parcela significativa de população rural. O Quadro 2.1., 

mostra que nos dez municípios menos populosos concentra-se apenas 1,6% da 

população e está localizados mais ao norte, a exemplo de Amparo de São Francisco, 

Telha e São Francisco. 

Quadro 2.1.1.-Municípios mais e menos populosos-2005 
Municípios Área km2 Habitantes Municípios Área km2 Habitantes 
Aracaju 174,05 505.286 Amparo de 

São Francisco 
35,17 2.397 

Nossa Senhora 
do Socorro 

157,51 179.060 General 
Maynard 

20,22 2.586 

Lagarto 969,22 91.605 São Francisco 82,56 2.761 
Itabaiana 336,68 85.664 Telha 49,45 2.958 
São Cristóvão 437,43 77.278 Pedra Mole 81,61 2.989 
Estância 642,43 62.796 Divina 

Pastora 
92,24 3.725 

Tobias Barreto 1.032,82 47.307 Malhada dos 
Bois 

62,37 3.694 

Simão Dias 559,61 40.225 São Miguel do 
Aleixo 

144,54 3.680 

Itabaianinha 493,31 38.831 Santa Rosa de 
Lime 

67,60 3.766 

Poço Redondo 1.212,46 30.358 Cumbe 129,19 3.883 
Total 6.015,52 

24,45% 
1.158.410 
57,89% 

_ 764,98% 
3,49% 

32.439 
1,62% 

SERGIPE 21.910,34 2.000.738 _   
Fonte: IBGE.Estimativa de População, 2009. 
 

A concentração populacional cresce nos municípios próximos à capital, como 

também no Centro-Sul, e se reduz à medida que caminha na direção do sertão, onde são 

evidenciados os municípios de maior extensão. À proporção que se direciona para para 

o oeste do estado, a densidade demográfica tende a diminuir, verificando-se um 

predomínio de atividades voltadas para a pecuária. Considerando os outros estados da 

região, Sergipe é o que recebe mais migrantes, apesar de contar com 89,9% da 

população nativa.  

 Na ótica da produção, o quadro 2.2. possibilita verificar que Sergipe obteve em 

2007, um Produto Interno Bruto (PIB) de RS$ 16.896 bilhões, o que representa  uma 
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variação anual de 6,2% em relação a 2006, o que significou 0,6% do PIB nacional e 

4,86 do PIB regional. O estado alcançou a segunda maior variação real anual dos 

estados nordestinos, ficando atrás apenas do estado do Maranhão que obteve uma 

variação real anual de 9,2% de 2007 a 2006. O Quadro descreve a relevância do estado,    

na região Nordeste. 

 
Quadro 2.2. - Produto Interno Bruto (PIB)_2007 

Fonte: Ipeadata. Elaboração própria, 2009. 
 

Como o PIB  per capita contempla apenas a dimensão econômica do 

desenvolvimento, será visto mais adiante o Índice do Desenvolvimento Humano (IDH), 

adotado pelas Nações Unidas em 1990, visando a mensurar a qualidade de vida em 

regiões ou países. Na determinação do IDH, são usados os seguintes dados: 

escolarização esperança de vida ao nascer e renda per capta. 

A renda busca quantificar a dimensão econômica do desenvolvimento humano, 

sendo obtida pelo PIB per capta, corrigido pelo poder de compra da moeda de cada 

região. Já na longevidade, usa-se a expectativa de vida ao nascer, enquanto, para 

educação, são usados os índices de analfabetismo e a taxa de matrícula em todos os 

níveis de analfabetismo.  

Sergipe é o menor estado do Brasil, contudo, segundo pesquisas e avaliações 

feitas pela SUDENE (Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste), 

verificou-se que, em 1994, alcançou um PIB de US$ 3,756 bilhões resultante do 

desempenho de seu sistema produtivo apresentando um crescimento  de 6,1%, no 

PIB 2007- NORDESTE 
Estado 2007 2006 Var. real anual 

07/06 (%) 
Aumento 
($) 

Part. 
NE(%) 

Part. 
BR (%) 

Ranking 
Nac. 

Bahia 109.652 96.558 5,3 13,094 31,53 4,1 6 
Pernambuco 62.256 55.505 5,4 6,751 17,90 2,3 10 
Ceará 50.331 46.310 3,3 4,021 14,47 1,9 12 
Maranhão 31.606 28.621 9,1 2,985 9,09 1,2 16 
Rio Grande 
do Norte 

22.926 20.556 2,6 2,370 6,59 0,9 18 

Paraíba 22.202 19.953 2,2 2,249 6,38 0,8 19 
Alagoas 17.793 15.753 4,1 2,040 5,11 0,7 20 
Sergipe 16.896 15.125 6,2 1,771 4,86 0,6 21 
Piauí 14.136 12.790 2,0 1,346 4,06 0,5 23 
TOTAL 
NORDESTE 

347.798 311.171  36.627    
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período de 1970/1994, contra os resultados obtidos pela região Nordeste e pelo país, que 

obtiveram um crescimento de 5,3% e 4,5%, respectivamente. 

 De acordo com a metodologia usada pelo Banco Central do Brasil, para 

medição do Índice de Desenvolvimento Humano nos estados brasileiros, numa escala 

de 0 a 1, Sergipe obteve o grau 0,77 em 2007, ou seja, o maior do Nordeste e um dos 

melhores, se levar em conta o cenário nacional. 

 

Tabela 2.3 - Brasil e estados nordestinos - Índice de Desenvolvimento Humano-2007 
 IDH 

2000 
IDH 
2007 

Piauí 0,66 0,740 
Maranhão 0,64 0,749 
Paraíba 0,66 0,752 
Ceará 0,70 0,749 

Rio Grande do Norte 0,71 0,753 
Pernambuco 0,71 0,742 

Sergipe 0,68 0,77 
Bahia 0,69 0,767 
Brasil 0,77 0,816 

                             Fonte:Boletim Regional do Banco Central, 2009. 
 

A Tabela 2.3. apresenta os índices de desenvolvimento humano nos estados 

nordestinos. O IDH de Sergipe é o maior do Nordeste - 0,77- , estando um pouco abaixo 

do Brasil - 0,86. Quando se compara o IDH dos estados acima para os anos de 2000 a 

2007, é verificado um aumento de 0,09 para Sergipe, superior aos demais estados da 

região.   

Sergipe, ao longo dos anos, vem registrando melhoria no que se refere à 

qualidade de vida da população, o que fica evidente por meio do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), o qual leva em consideração dados acerca da Saúde, 

da Educação e da Renda. Tais ferramentas são necessárias para superar os empecilhos 

que visam a um desenvolvimento saudável do estado, exigindo, para tanto, soluções 

concretas de políticas educacionais, programas de prevenção e assistência médica e 

vigilância sanitária, com políticas de geração de ocupação e renda. 

Entretanto, o estado ainda enfrenta alguns desafios que necessitam ser superados 

nos três setores supracitados, que são imprescindíveis para o desenvolvimento do 

homem, enquanto cidadão.  
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      2.2. Qualidade de Vida: Educação, Renda e Saúde no Estado de Sergipe. 

 Em uma sociedade onde o conhecimento é visto como uma arma competitiva na 

busca por um espaço no mercado, a Educação é um instrumento qualificador do ser 

humano. Embora seja constatada, em Sergipe, uma melhoria no acesso à Educação, 

ainda podem ser observados, em alguns municípios, altos índices de analfabetismo.  

 Cerca de 17,17%  da população acima de 9 anos de idade não têm instrução, 

enquanto 5,46% possuem apenas de 1 a 8 anos de estudo. É evidenciado, no quadro 

abaixo, que à medida que os anos de estudo aumentam, diminui o número de estudantes. 

 

. Tabela 2.4. - Escolaridade da população acima de 9 anos de idade - 2004 
Anos de Estudo Total % 

Sem instrução e menos de 1 ano 
de escolarização 

268.351 17,17 

1 a 4 anos 436.007 27,90 
5 a 8 anos 399.515 25,56 

9 a 11 anos 342.635 21,92 
12 a 14 anos 45.838 2,93 

15 anos 59.550 3,81 
Não determinado 10.707 0,68 

Total 1.562.603 100,00 
Fonte: IBGE, PNAD, 2009. 
 

O governo de Sergipe tem trabalhado por meio de políticas voltadas para a 

valorização do ensino e para a extensão do nível de escolaridade da população. O 

reflexo dessas medidas pode ser constatado com o aumento das matrículas e de novos 

órgãos de ensino em todos os níveis, em particular o superior, com treinamentos dos 

profissionais de educação.  

           Dentre os programas educacionais, pode-se destacar a EJA (Educação de Jovens 

e Adultos), programa voltado para as pessoas que ultrapassaram a idade ideal para o 

ensino fundamental. Nos municípios que são ofertados o Ensino Médio e o Ensino 

Superior, é verificado um aumento de alunos matriculados nestes estabelecimentos de 

ensino público. 
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Tabela 2.5. - Matrícula escola básica - 2005 
Níveis Total Federal Estadual Municipal Privada 

1.Educação Infantil 
    Creche 
    Pré-escola 
     Alfabetização 
 

 
 

5.983 
88.783 

 
- 
- 
- 

669.6 
76 
- 

   4.603 
62.188 

1.314 
16.919 

2.Ensino Fundamental 
     1ª à 4ª Série 
     5ª à 8ª Série 
 

 
234.576 
163.464 

       245 
 

 

60.195 
74.679 

154.906 
   71.510 

 

19.475 
  17.030 

3. Ensino Médio   90.884 1.386 76.290        2.392 
 

   10.816 

4. Educação de Jovens e 
Adultos 
 

    81.211 0 38.397     41.046         1.768 

5. Educação Especial 
 

        2.329 0 815     288           1.226 

6. Educação Profissional 
 

   2.997 2.215 226 -   556 

Total 670.277 3.846 260.344 336.933 69104 
Fonte: INEP, 2009. 
 

O estado ainda enfrenta desafios que necessitam ser sanados, como a qualidade 

do ensino, a questão da repetência, a evasão e a relação de irregularidade entre idade e 

série. Observa-se, no quadro acima, que a maior oferta de educação ocorre em nível 

federal, no tocante à educação profissional, porém quando se trata de Educação de 

Jovens e Adultos, os municípios apresentam uma maior oferta. 

Por meio das políticas públicas educacionais, em conjunto com a Secretaria 

Estadual de Educação, o Governo definiu metas de ação e de atuação, dividindo o 

estado em nove diretorias regionais para melhor coordenar as ações educacionais em 

várias regiões, objetivando uma maior interação da comunidade com os órgãos 

educacionais em todos os níveis. 

Nesse sentido, Sergipe vem ampliando o seu sistema educacional, com a 

interiorização do ensino universitário, como também com novos estabelecimentos de 

ensino, possibilitando uma melhoria na qualidade de vida da população. A Universidade 

Federal de Sergipe (UFS) tem ampliado o número de cursos e, através do convênio 

estabelecido com o Governo do estado, ofertou cursos de qualificação para docentes. A 

Petrobrás tem investido em pesquisas de inovação e tecnologia e na criação de 

laboratórios na Universidade Federal de Sergipe. 
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O estado vem desenvolvendo políticas públicas, buscando a universalização do 

ensino e a ampliação do nível de escolaridade da população. Os resultados dessas 

políticas podem ser observados com os incrementos das matrículas e de novos 

estabelecimentos de ensino em todos os níveis, especialmente, o superior. A 

Universidade Tiradentes tem expandido a educação para os municípios de Estância, 

Própria e Itabaiana. Ultimamente foram implantados, no estado, programas 

educacionais à distância em nível superior, buscando melhorar o nível de escolarização 

da população. 

Tabela 2.6.  - Matrícula no Ensino Superior- 2005 
Dependência 

Administrativa 
Total Universidade Faculdades Centro de 

Educação 
Tecnológica 

Federal 11.208 11.183 _ 25 
Particular 16.459 10.956 5.503 _ 

Total 27.667 22.139 5.503 25 
Fonte: INEP, 2009. 
 

A prestação de saúde à população tem sido um dos grandes desafios enfrentados 

pelo Governo, em todas as suas instâncias de poder, em virtude da fragilidade de 

infraestrutura que assola todo o país.  

A fim de obedecer à Constituição, que garante a universalização da saúde para 

toda a população e, prioritariamente, para a parcela mais carente a Secretaria da Saúde e 

o estado dividiu em seis diretorias regionais para coordenarem programas e serviços 

nessa área. Sergipe dispõe de 654 equipamentos, na rede de serviço de saúde, 

distribuídos nos seus municípios para atender à população, como pode ser observado no 

quadro abaixo: 

Tabela 2.7. - Equipamentos de Saúde-2005 
Tipos Número % Participação de Aracaju 

Hospital 53 18,1 39,52 
Unidade Mista 12 1,8 8,33 

Centros de Saúde 510 78 9,6 
Posto de Saúde 79 12,1 3,79 

Total 654 654 61,24 
Fonte: DATASUS, 2009. 
 

           Dispõe, também, de 4.269 leitos em 53 hospitais, espalhados em apenas 24 

municípios. Dentre estes, 88% prestam serviços para o SUS e 58% estão concentrados 

em Aracaju. O estado presta serviço de saúde à população estadual e aos municípios em 

torno dos estados da Bahia e de Alagoas. 
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           Diariamente chegam, à cidade, cerca de 500 ambulâncias trazendo doentes para 

serem atendidos nas unidades de saúde. Aracaju conta com 21 hospitais, com destaque 

para o Hospital Geral João Alves Filho, o hospital das clínicas Augusto Leite (Hospital 

Cirurgia) e o Hospital São Lucas. 

Tabela 2.8.  - Hospitais e Leitos 

Hospital Números Leitos Números 
Geral 34 Cirúrgico 1.072 

Especializado 10 Clínico 1.262 
Isolado 09 Complementar 1.935 
Total 53 Total 4.269 

Fonte: DATASUS, 2009. 

A falta de infraestrutura existente em vários municípios reflete as condições de 

saúde da população. No que tange ao Saneamento Básico, o estado apresenta condições 

diferenciadas entre os municípios, principalmente no tocante ao esgotamento sanitário e 

à coleta de resíduos sólidos. Atualmente, todos os municípios, bem como alguns 

povoados recebem abastecimento de água, por meio de uma rede adutora que consegue 

alcançá-los.  

A Secretária do estado de Sergipe vem implantando várias ações voltadas para 

ampliação do acesso aos serviços de saúde. Hoje, o estado conta com a ampliação de 

leitos de UTI/Neonatal, com o aumento do número de profissionais e com o programa 

de saúde da família, havendo a construção e reforma de 98 clínicas de saúde familiar em 

todos os 75 municípios de Sergipe.  

Tabela 2.9. - Situação do Saneamento Básico 

Domicílios Números % 
Com ligação à rede geral de 

água 
 

436.301 
 

86,00 
Com ligação à rede de 

esgotamento sanitário ou de 
fossa séptica 

 
300.739 

 
59,3 

Com coleta de lixo 401.524 79,1 
Total de domicílios 507.460 100 

Fonte: IBGE,PNAD,2009. 

Verifica-se que a coleta de lixo é realizada em todas as sedes municipais, bem 

como em alguns povoados. Sergipe precisa de políticas que visem à implantação e à 

manutenção de coleta e tratamento dos esgotos sanitários, os quais são necessários para 
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a saúde coletiva. A capital apresenta o maior contingente de domicílios, porém atinge 

56% do total no tratamento de esgotos.  

 

2.3. Divisão Geográfica do Estado de Sergipe 

O estado de Sergipe é formado por 75 municípios e está em três mesorregiões 

(Leste Sergipano, Agreste Sergipano e o Sertão Sergipano), que se subdividem em 13 

microrregiões. A tabela 2.10. ilustra a distribuição dos municípios pelas mesorregiões 

do estado.   

Tabela 2.10. -  Mesorregiões Sergipanas. 

Mesorregiões Àrea Km2 População Densidade 

Hab/km2 

Número de 

Municípios 

Leste Sergipano 8.750,6 1.183.531 135 42 

Agreste Sergipano 5.903,4 404.548 69 18 

Sertão Sergipano 7.309,3 196.396 27 15 

Fonte:IBGE, 2009. 

 

É na região do Leste Sergipano (LS) que se localiza a capital de Sergipe, 

marcada pela maior densidade populacional. A economia da região de Aracaju é 

destaque na atividade industrial, sobretudo no extrativismo mineral e na concentração 

de atividades comerciais e de serviços. A agricultura é marcada pela produção de cana-

de-açúcar, do coco-da-baía e de frutas.  

Predomina, no sertão, a pecuária bovina de corte e de leite. A pecuária leiteira 

vem se constituindo numa estratégia de sobrevivência do pequeno e do médio produtor. 

O cultivo alimentício se destina ao abastecimento das feiras locais, por meio de políticas 

públicas, com projetos de irrigação contribuindo para dinamizar regiões como Canidé 

de São Francisco e Poço Redondo. 
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                    Figura 2.2. - Mesorregião Sergipana.      

                   Fonte: Grasfset,2007. 

 

Na mesorregião se encontra a maior parte da população rural do estado, 

principalmente nos municípios de Lagarto e Itabaiana. O sertão sergipano é marcado 

por apresentar clima semiárido, caatinga, solos rasos, grandes propriedades, ocupados 

com pastagem e lavouras temporárias. No sertão, não possuem grandes centros urbanos, 

consequentemente a densidade demografica é baixa.  
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Conforme se observa na Figura 2.3., as mesorregiões estão subdivididas em  

treze microrregiões geográficas, como é possível observar no mapa  a seguir: 

        Figura 2.3. - Microrregião Sergipana. 

       Fonte: Grasfset,2007. 

 

          No cenário nacional, a dinâmica economia sergipana, voltada para a 

indústria de  extrativismo mineral, tendo em vista seu peso no Produto Interno Bruto do 

estado, alcançou índices superiores aos do Brasil. A descoberta de petróleo e gás natural 

no estado de Sergipe trouxe novas perspectivas de desenvolvimento. A política 

econômica adotada pelos governos militares priorizou a industrialização, favorecendo a 
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exploração do petróleo. Nesse sentido, a Petrobrás fez elevados  investimentos na 

exploração de recursos minerais brasileiros. Esse período foi marcado por muitas 

mudanças: a população passou a ser predominantemente urbana e a atividade agrícola 

deu espaço para a atividade industrial (SOUZA, 2007).  

 O  solo sergipano recebe uma significativa extração de argila, mármore, 

calcário, magnésio, sal-gema, enxofre e gás natural. Ganha destaque a indústria de 

minerais não- metálicos (cimento), localizada em Laranjeiras.       

             No Nordeste, Sergipe merece destaque pela sua posição privilegiada no 

conjunto econômico e social, tendo em vista que, nos anos setenta, com a entrada de 

novas atividades econômicas ligadas à indústria de extrativismo mineral, possibilitou 

um incremento nos setores de comércio e serviços. 

As atividades industriais estão voltadas para os setores têxteis, alimentícios, 

petroquímicos, além do setor mobiliário e a produção de vários bens de consumo, 

vestuários, bebidas entre outros. Os sete distritos industriais localizados  na cidade de 

Aracaju, Socorro, Estância, Própria, Boquim, Itabaiana e Carmópólis. 

Em relação à  agrícola, Sergipe destaca-se, principalmente, no cultivo de açúcar, 

laranja, côco, além da produção de fumo, algodão, mandioca (agreste), maracujá, 

tangerina, limão e milho, também são desenvolvidas policulturas, como feijão, arroz, 

amendoím, inhame, batata-doce, melância e abobóra. 

         

 

2.4. Exploração de petróleo no estado  e os royalties recebidos pelos municípios. 

 

Em 1964, a Petrobrás deu início a sua atuação no estado, no município de 

Carmópolis, iniciando um novo ciclo econômico, no qual a indústria extrativa mineral 

ganha destaque. O petróleo passou a ser o principal produto na economia estadual. 

Com a produção do petróleo e do gás, Sergipe passou a ser conhecida como a 

província petrolífera terrestre devido à produção de recursos energéticos, depois da 

descoberta do campo de Riachuelo (1961) pela Petrobrás ( empresa brasileira estatal 

federal), criada em 1953. Anos posteriores, foram descobertos os campos de Guaricema 

(1968), Cainhoba (1969) e Camorim (1970), desenhando-se, no estado, a primeira 

província petrolífera do Brasil. 
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Figura 2.4. - Ocorrências de Petróleo em Sergipe 
Fonte: Grasfset,2007.. 

 

Sergipe ocupa uma posição importante na produção de Petróleo e Gás em nível 

nacional, depois de Rio de Janeiro, Amazonas, Rio Grande do Norte e Bahia. É 

constatado que Sergipe possui o maior campo terrestre de petróleo do Brasil, 

apresentando uma produção  de 37.493 barris/ dia, em 2005, e sofrendo um aumento 

para 39.994 barris/dia, em 2009. Já na produção em mar, verificou-se, em 2005, uma 

exploração de 6.690 barris/dia contra 8.324 barris/dia em 2009.Ou seja, a produção de 

petróleo, em terra, é maior do que a produção em mar, para o estado em análise. 
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Quadro 2.3. - Brasil: produção de Petróleo e Gás Natural da Petrobrás-2005 

 

ESTADO 

 

PRODUÇÃO DE ÓLEO 

Barris/dia 

 

PRODUÇÃO DE GÁS 

Mil metros cúbicos/dia 

ÓLEO/GÁS 

Em barris 
equivalentes/
dia (BOE) 

TERRA MAR TOTAL TERRA MAR TOTAL TOTAL 

BOE/DIA 

Rio de 
Janeiro 

_ 1.452.093 1.452.093 _ 20.326 20.326 1.579.940 

Amazonas 59.891 _ 59.891 9.279 _ 9.279 118.257 

Rio G. do 
Norte 

69.299 13.733 83.032 829 1.085 1.914 95.068 

Bahia 50.219 329 50.548 5.037 161 5.198 83.242 

Sergipe 37.499 6.690 44.189 205 1.534 1.739 55.126 

Espírito Santo 17.824 10.365 28.189 1.286 79 1.356 36.777 

Alagoas 7.726 538 8.264 2.373 472 2.845 26.157 

Ceará 1.591 11.283 12.874 1 286 288 14.683 

São Paulo _ 1.325 1.325 _ 913 913 7.065 

Paraná ( 
xisto) 

4.033 _ 4.033 126 _ 126 4.827 

\Paraná _ 2.776 2.776 _ 67 67 3.200 

TOTAL 
BRASIL 

248.083 1.499.131 1.747.214 19.137 24.923 44.060 2.024.343 

Fonte: Petrobrás, 2009. 
 

 
No que se refere à produção de petróleo e gás, hoje o estado é o sexto produtor 

nacional de petróleo e gás e o quarto quando a referência é o petróleo,produzindo 48 mil 

barris diários, segundo publicações feita pela Revista ‘’ Valor Econômico dos Estados’’, 

de setembro de 2009 , perdendo apenas para os Estados do Rio de Janeiro, Amazonas, 

Rio Grande do Norte e Bahia. Grande parte dos recursos energéticos é oriunda de 

campos terrestres ( cerca de 40 mil barris diários). 

Observa-se, na Tabela 2.4.1., que a parcela maior de produção de petróleo é em 

terra, com 39.994 barris/diários, superior à produção em mar, que é de 8.324 

barris/diários. O estado possui, atualmente, 26 campos de produção, destacando-se os 

campos de Carmópolis - o maior produtor do estado – de Siririzinho e do Riachuelo. 

Dentre os municípios que detêm a produção de petróleo e gás natural, podemos destacar 
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Japaratuba, Carmópolis, Divina Pastora, Rosário do Catete e Siriri. Sergipe possui o 

maior campo terrestre do Brasil com a notória descoberta da produção de óleo na 

Plataforma Continental, no campo de Guaricema (1968). 

 

Tabela 2.11. - Produção de Petróleo e Gás em Sergipe -2009. 

PRODUÇÃO DIÁRIA  

Petróleo em terra 39.994 barris 

Petróleo em mar 8.324 barris 

Produção total de petróleo 47.419 barris 

Gás em terra 260.000m3 

Gás no mar 2.3624.000m3 

Produção total de gás 2.624.000m3 

Produção total de petróleo e gás em barris 
equivalente 

633.924 barris 

                Fonte: ANP, 2009 (daptado pelo autor). 
 

Sergipe irá receber investimento de US$ 1,3 bilhão da Petrobrás, de 2009 a 

2013, para ser investido na exploração de novos poços, em águas profundas e na 

ampliação daqueles  já existentes. A meta é alavancar a produção para o patamar de 68 

mil barris diários, em 2013. Hoje são produzidos 48 mil barris diários. Segundo dados 

publicados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), em 2009, Sergipe tinha cerca de 

27,9 milhões de barris em reservas. Com a recente descoberta, passa a contar com mais 

de 76 milhões de barris, de acordo com nota divulgada pela Petrobrás. 

A Petrobrás está investindo numa campanha de perfuração de 9  novos  poços no 

estado, prevista para os anos de 2010 e 2011. Nesta campanha 4 desses poços serão 

perfurados no campo de Piranema, o pioneiro de águas profundas no Nordeste. 

Localizado a 30 quilômetros da costa de Aracaju, Piranema produz óleo de alta 

qualidade, porque é o mais leve de águas profundas do país, excelente para a fabricação 

de lubrificantes. 

Piranema recebeu a primeira plataforma redonda do mundo, com capacidade 

para produzir  mil barris diários. Seu formato redondo ameniza o impacto frontal do 

mar, sofrido pelos navios convencionais, possibilitando a estabilidade. Outro destaque 

na plataforma é seu casco duplo com duas camadas de chapa de aço, o que dimimui os 
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riscos de possíveis vazamentos de óleo que prejudicam o ambiente, de acordo com a a 

nota publicada em setembro de 2009, na revista econômico dos estados. 

A exploração do petróleo pela Petrobrás, garante uma compensação financeira 

que são distribuidos aos Estado e Municípios, ao Ministerio da Ciência e Tecnologia e 

ao Fundo Especial administrado pelo Ministério da Fazenda, de acordo com os critérios 

discriminados na lei. 

 

2.4.1. Legislação e regras que movem as atividades petrolíferas 

 

Os tributos referentes a exploração dos recursos energéticos foram instaurados 

no Brasil, pela primeira vez, pela lei nº 2.004, de 03 de outubro de 1953, junto com a lei 

de criação da Petrobrás. No artigo 27 mostrado abaixo, encontra-se especificado o 

pagamento de 4% aos estados e 1% aos municípios sobre a produção terrestre de 

petróleo e  de gás natural, em seu território. Dessa forma iniciou-se a compensação 

financeira ao poder público estabelecido nos seguintes termos: 

“ Art. 27. A sociedade e suas subsidiárias ficam obrigadas a pagar a compensação 

financeira aos Estados, Distritos Federal e Municípios, correspondente a 5% (cinco 

por cento) sobre o valor do óleo bruto, do xisto betuminoso e do gás extraídos de 

seus respectivos territórios, onde se fixar a lavra do petróleo ou se localizem 

instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto ou de 

gás natural, operado pela Petróleo Brasileiro S.A.- PETROBRÁS, obdecidos os 

seguintes critérios: 

I -70% (setenta por cento) aos Estados produtores; 

II – 20% (vinte por cento) aos municípios produtores; 

III- 10% (dez por cento) aos municípios onde se localizarem instalações 

marítimas ou terrestre de embarque ou desembarque de óleo bruto e/ou gás natural. 

É também devida a compensação financeira aos Estados, Distritos Federal e 

Municípios confrantates, quando o óleo, o xisto betuminoso e o gás forem extraídos 

da plataforma continental nos mesmos 5% ( cinco por cento) fixados no caput deste 

artigo, sendo 1,5% ( um e meio poe cento) aos Estados e Distrito Federal e 0,5% 

(meio por cento) aos municípios onde se localizarem instalações marítimas ou 

terrestres de embarque ou desembarque, 1,55 ( um e meio por cento) aos Municípios 

produtores e suas repectivas áreas geoeconômicas; 1% (um por cento)  ao Ministério 

da Marinha, para atender aos encargos de fiscalização e proteção das atividades 
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econômicas das referidas áreas de 0,5% ( meio por cento) para contribuirem com o 

fundo especial a ser distribuído entre os Estados / territórios e Municípios. 

Os Estados, Territórios e Municípios Centrais, em cujos lagos, rios, ilhas fluviais e 

lacustres se fizer a exploração de petróleo, xisto betuminoso ou gás, farão jus  à 

compensação financeira prevista no caput deste artigo.’’ 

 

Posteriormente, substituindo a lei 2.004/53, criou-se a lei nº 7.453, de 27 de 

dezembro de 1985, deliberando o pagamento de tributo para a produção em mar. Agora,  

os royalties distribuem-se da seguinte forma: 1,5% para os estados, 1,5% aos 

municípios que contenham poços de petróleo, 1% ao Ministério da Marinha,   e 1% para  

um fundo especial e para distribuição aos estados da Federação. 

Vale ressaltar que, quando as jazidas são nacionalizadas, como ocorre no Brasil, 

onde são de propriedade da União, os royalties podem ser melhor entendido como fluxo 

de pagamento associado ao preço de venda de um bem do patrimônio público. Este fato 

serve como justificativa para fundamentar a repartição destas compensações financeiras 

recolhidas pela União entre estados e municípios. Neste contexto, não se pode descartar, 

que a repartição dos benefício entre as esferas subnacionais tenha motivação 

exclusivamente politica, estando completamente fora do conceito de royalties( 

SCHARTZ ,1994). 

A extensão dos royalties sobre a produção, ocorreu no final de 1985, ou seja, no 

período pré-constituição de 1988, quando a redemocratização e a descentralização 

fiscal, faziam parte do cenário político nacional. Nessa linha, supõe-se que a 

regulamentação dos royalties se fortaleceu aproveitando do espaço deixado pela 

descentralização política do momento. 

 Os questionamentos levantandos pelos governos locais a cerca da aplicação dos 

royaltie não é simples, já que se trata de um recurso enégetico não renovável. Esse 

benefício constite em venda do patrimônio público, portanto as receita auferidas devem 

ser injetadas na ampliação e conservação de outras formas de patrimônio público. Por 

outro lado, especialistas argumenta se os municípios estão sendo justos ao receberem 

essa compensação, a qual  poderia ser paga a geração futura em contrapartida e não as 

municipalidades. O quadro a seguir sintetiza bem essa discurssão sobre a justiça no 

pagamento do benefício. 
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Quadro2.4. - Debate sobre a justiça no pagamento dos royalties. 

PRINCÍPIO ARGUMENTO CONTRA-ARGUMENTO 

 

1 - Royalties como 
compensação pelos 

impactos ambientais 
causados pela atividade 

petrolífera 

 

 

É essencial a compensação dos 
municípios, tendo em vista que 
o processo de exploração e 
transporte de petróleo polui o 
ambiente.  

No Brasil, a exploração do petróleo é 
realizada em águas oceânicas, distantes da 
costa dos municípios. A Petrobrás trabalha 
com sistemas de controle muito eficientes 
para prevenir danos ambientais graves. Vale 
ressaltar que ações minimizadoras de 
prováveis acidentes não são tomadas pelos 
municípios, mas por outras instâncias. 

 
2 - Royalties como 

compensação às esferas 
subnacionais pelo aumento 
na demanda por serviços 

públicos 
 

Embora a indústria petrolífera seja 
capaz de elevar a oferta de 
emprego, exige do poder público, 
por se tratar de investimento de 
grande porte, uma infraestrutura 
que proveja essas áreas de serviços 
como água, luz, calçamento, saúde 
e educação. Este fato justifica a 
necessidade do pagamento dos 
royalties para prover o município 
de recursos capazes de fazer frente 
a essa demanda. 

Acredita-se que o aumento do nível de 
emprego e a expansão da atividade 
econômica na localidade trazem consigo uma 
elevação na arrecadação de impostos, tais 
como o ICMS, que é uma forma de imposto 
previsto na legislação. Nessa direção, os 
municípios são beneficiados duplamente: i) 
Por tributos oriundos das empresas 
integrantes da cadeia; ii) Por recebimentos de 
royalties de petróleo, o que legitima o 
recebimento dos royalties voltados para 
implementação de infraestrutura direcionada 
para atividades finitas. A recompensa 
financeira só pode ser justificada por esse 
princípio que exige recursos para compensar 
pelo vazamento econômico da região afetada 
pela atividade econômica. 

 
3 - Royalties como mecanismo 

de promoção de justiça 
intergeracional 

Como o petróleo é um recurso não-
renovável, sua extração, no 
momento presente, estaria 
reduzindo a possibilidade de uso do 
recurso pelas futuras gerações. Isto 
Valida, assim, a necessidade do 
pagamento dos royaliesy como 
modo de prover o ente federado 
 ( no caso, o município) de recursos 
para variedade produtiva no período 
pós-petróleo. 

Especialistas questionam-se se os municípios 
estão sendo justos em relação ao recebimento 
dos royalties e discutem a que geração futura 
estão se referindo. Nesse sentido, os royalties 
deveriam ser pagos à geração vindoura como 
uma contrapartida e não direcionados, 
particularmente, ao estado ou ao município, 
como é feito no critério atual. Ressaltam, 
ainda, a necessidade de criação de um fundo a 
fim de prover os municípios de recursos em 
longo prazo, assegurando fontes alternativas 
em pesquisas e garantindo o gozo do 
benefício para  a geração futura. Todavia, não 
existe, na legislação vigente, nenhum tipo de 
mecanismo de controle social em relação à 
aplicação dos recursos. 

 
4- Royalties como recurso 

para o período pós-
esgotamento das reservas 

A exaustão das reservas convergirá 
para um esvaziamento econômico 
do município. O pagamento dos 
royalties como recompensa 
financeira para as regiões afetadas 
pela exploração do recurso visa à 
reconversão produtiva na fase pós-
petróleo. 

Há, no princípio da legislação, como o 
critério determinante para o pagamento dos 
royalties, um forte determinismo locacional, 
já que se toma o estabelecimento de linhas 
paralelas e ortogonais partindo dos limites 
territoriais do município até as áreas de 
exploração na plataforma continental, onde é 
feita a exploração. Ao incorrer nesse 
determinismo, tal critério não leva em conta 
os reais impactos da atividade no território. 

Fonte: Serra, 2005.  
Na distriubuição do benefício no Quadro 2.5., os estados ficaram com 30% do 

montante de R$ 10.937.857.635,81; os municípios com 34% e o FPM (Fundo de 
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Participação do Município) com 7,8% do acumulado em 2008. O Quadro abaixo 

apresenta a divisão dos royalties entre os entes federados no Brasil, pela exploração do 

petróleo para o mesmo ano: 

Quadro 2.5. - Brasil: esferas beneficiadas com a extração do petróleo, em 2008. 
 

BENEFICIÁRIO 
VALOR (R$) 

 
ROYALTIES  

ATÉ 5% 

ROYALTIES 
EXCEDENTES     

A 5% 

 
TOTAL 

 
ACUMULADO 

EM 2008 
                           BRASIL 

ESTADOS 147.727.816,96 106.429.075,44 254.156.892,40 3.293.057.017,96 
MUNICÍPIOS 167.637.336,75 122.216.892,04 289.854.228,79 3.732.656.934,33 
FUNDO ESPECIAL 38.453.828,69 28.222.685,66 66.676.514,35    855.277.493,79 
COMANDO DA MARINHA 76.907.657,38 56.445.371,32 133.353.028,70 1.710.601.600,78 
MINISTÈRIO DA CIÊNCIA 
E TÉCNOLOGIA 

 104.438.008,64 104.438.008,64 1.346.264.588,95 

TOTAL 430.726.639,78 417.752.033,10 848.478.672,88 10.937.857.635,81 
Fonte: anp, 2009. 

No Quadro 2.5.,  é verificado que os municípios, no ano de 2008, obtiveram um 

percentual maior dos royalties, se comparados aos Estados, ao comando da Marinha e 

ao Fundo Especial e ao Mistério da Ciência e da Técnologia. 

Quadro 2.6. -  Estados brasileiros beneficiados com os royalties, em 2008 
 

BENEFICIÁRIO 
VALOR (R$) 

 
ROYALTIES 

ATÉ 5% 

ROYALTIES 
EXCEDENTES     

A 5% 

 
TOTAL 

 
ACUMULADO 

EM 2008 
                           ESTADOS 

ALAGOAS  
1.477.446,58 

 
919.579,49 

 
2.397.026,07 

 
41.439.281,08 

AMAZONAS  
6.616.073,21 

 
4.861.796,47 

 
11.477.869,68 

 
154.575.592,12 

BAHIA  
10.297.662,09 

 
6.383.278,33 

 
16.680.940,42 

 
203.620.363,27 

CEARÀ  
786.233,62 

 
502.180,25 

 
1.288.413,87 

 
16.785.272,89 

ESPÌRITO SANTO  
10.049.528,68 

 
8.796.203,56 

 
18.845.732,24 

 
253.597.887,35 

PARANÁ  
65.236,51 

 
34.249,16 

 
99.485,67 

 
5.404.357,13 

RIO DE JANEIRO  
103.025.000,74 

 
74.295.199,09 

 
177.320.199,83 

 
2.262.773.793,63 

RIO GRANDE DO 
NORTE 

 
9.496.288,96 

 
6.466.896,71 

 
15.963.185,67 

 
213.647.152,49 

SÃO PAULO  
36.959,91 

 
19.403,95 

 
56.363,86 

 
4.181.211,96 

SERGIPE  
5.877.386,66 

 
4.150.288,43 

 
10.027.675,09 

 
137.032.106,04 

TOTAL  
147.727.816,96 

 
106.429.075,44 

 
254.156.892,40 

 
3.293.057.017,96 

Fonte: ANP, 2009. 
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Observa-se, no Quadro 2.6., que, no ano de 2008, Sergipe recebeu uma quantia 

significativa de royalties (41, 61% do total dos roayalties distribuídos entre os estados 

brasileiros), justificando seu destaque na produção do petróleo1. 

Os royalties, incindentes sobre a produção mensal do campo produtor, são 

recolhidos de forma mensal pela empresas concessionárias, através de pagamentos 

efetuados à STN (Secretaria do Tesouro Nacional). Atualmente, a alíquota dos royalties 

passou de 5% para 10% da produção, por levar em consideração os riscos geológicos e 

as expectativas de produção. A tabela abaixo mostra o valor dos royalties em milhões, 

recebido pelo Estado de Sergipe, pela exploração do petróleo. 

 
Tabela 2.12.  -  Royalties recebidos por Sergipe pela exploração do petróleo                                 

 

ANO 

ROYALTIES 

 (EM R$ MILHÕES) 

2004 63,55 

2005 74,65 

2006 90,6 

2007 92,5 

2008 137,00 

2009 53,78 

                    Fonte: ANP, 2009 ( adaptado pelo autor). 
 
 
É bom ressaltar que, mesmo os municípios que não possuem poços de petróleo, 

podem receber royalties, pois, segundo a lei federal, onde houver embarque e 

desembarque de petróleo, o município tem direito aos royalties. 

Conforme foi visto, o Estado de Sergipe apresenta destaque no seu conjunto 

economico e social, evidenciado pelo seu elevado índice de desenvolvimento humano 

em comparação com o nordeste e com o Brasil. Sergipe, vem experimentando um 

melhoramento no desenpenho do seu sistema produtivo ao longo dos anos. Esse 

crescimento do produto interno bruto, poderá ser explicado pelo volume de royalties 

                                                           
1Informações extraídas da ANP- Agência Nacional de Petróleo, 2009. 
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recebidos pelos seus municípios em decorrência da exploção do petróleo, já que o 

estado possue  posição de relevância  na exploração do recurso natural. 

Embora, Sergipe tenha alcançado crescimento econômico nas atividades  

comerciais e  industriais. O Estado, assim, com toda região nordeste ainda enfrentam 

desafios na prestação de serviços públicos, como saúde, educação, habitação que 

precisam ser sanados. Um questionamento levantado é se os royalties per capto tem 

refletido em mais e melhores prestação de serviços para a polulação? 

Para mensura a prestação dos serviços públicos, o capítulo seguirnte descreverá 

a metodologia de avaliação de eficiência, destacando as principais técnicas existentes 

para extimação de fronteiras de produção e de custo. Ressaltando as vantagens e 

desvantagem da metodologia escolhida para esse estudo, dando destaque a análise 

envoltória de dados- DEA. 
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3. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA         

      

Neste capítulo serão analisados alguns modelos de estimação de fronteira de 

eficiência, realizando-se uma comparação entre eles, sejam modelos de fronteira estocásticas 

ou modelos de fronteira determinísticos, e enfatizando-se os modelos determinísticos, os 

métodos não-paramétricos. Serão ressaltadas suas propriedades, bem como suas vantagens e 

desvantagens. 

Na abordagem não-paramétrica, os pontos na curva da fronteira de eficiência são 

formados através das possíveis combinações de produtos e insumo, visando a obter a 

produção máxima.  Para tanto, são calculados os índices de eficiência em relação às unidades 

dessa fronteira de produção, baseados na programação matemática, especificamente a 

programação linear.  

3.1. Técnicas de Estimação de Fronteiras de Eficiência 

Os modelos utilizados para estimação de fronteiras de eficiência podem ser divididos 

em dois grupos: o primeiro usa os modelos de regressão OLS (mínimos quadrados ordinários) 

e MV (de máxima verossimilhança) para estimar os parâmetros de um modelo de fronteira 

pré-determinado e seus respectivos índices de eficiência; o segundo está fundamentado em 

técnicas de programação linear. 

Nos modelos de fronteira estocástica, supõe-se que a probabilidade das observações 

estarem além da fronteira do conjunto de produção é nula. Por outro lado, os modelos de 

fronteiras estocásticas admitem a presença de ruídos ou erros de medidas aleatórias e a 

possibilidade de que algumas observações geradas estejam além da fronteira. 

Na ótica econômica, os modelos não-paramétricos atribuem que qualquer desvio da 

firma em relação à fronteira produtiva é consequência exclusivamente de ineficiência, 

enquanto os modelos de fronteiras estocásticas admitem que outros fatores aleatórios 

influenciem esses desvios na fronteira. 

Os modelos estocásticos que estudam a eficiência foram desenvolvidos através dos 

trabalhos de Airgner, Lovell e Schmidt (1997), segundo os quais a fronteira estimada através 

do método de máxima verossimilhança (MV) e os indicadores de eficiência estão sujeitos à 

função de verossimilhança, como também dos estimadores obtidos no primeiro estágio. 
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A desvantagem da estimação da fronteira pelos métodos estocásticos, em comparação 

com os métodos não-paramétricos, consiste na necessidade de especificar uma forma 

funcional para a tecnologia que define o processo produtivo das firmas. Nessa situação, se 

afirma especificada que não é conhecida estiver incorreta, os estimadores não terão as 

propriedades desejáveis do estimador MV. 

No modelo não-paramétrico, não é necessário especificar uma forma funcional para os 

parâmetros; esse modelo impõe apenas algumas restrições sobre a fronteira. Por isso essa 

abordagem é tão popular entre os estudiosos que trabalham com eficiência. Os estimadores 

mais conhecidos são o FDH e o DEA. Os métodos não-paramétricos levam em consideração 

algumas propriedades para a fronteira de produção ψ , a saber: 

i) ψ  (é um conjunto fechado e limitado),             (Equação 1) 

ii) (y, 0 ) ⇒∈ψ y = 0;                                            (Equação 2) 

iii) (y, x ) ( ) ψψ ∈⇒∈ ', xy  para xx f
' ;              (Equação 3) 

iv) ( ) ψ∈xy , ( )ψ∈⇒ ),' xy  para 'yy f ;                (Equação 4) 

v) ψ  é convexo.                                                       (Equação 5) 

            Assim, a suposição (i) assegura a existência de vetores de produtos e insumos 

tecnicamente eficientes e desconsidera a possibilidade de produtos infinitos. A suposição (ii) 

assegura que não há mercadorias grátis, isto é, não é possível produzir produtos sem insumos. 

As suposições (iii) e (iv) são conhecidas como “free disposability” ou livre disponibilidade 

(quantidades excedentes de insumos podem ser eliminadas sem custo adicional). Na hipótese,  

v) a convexidade do conjunto de produção sugere que se (x1,y1) e (x2,y2) ∈  ψ  para (x,y) = 

( ) ( ) ),(1, 2211 yxyx αα −+

,
]1,0[∈α . Na ótica econômica, essa suposição impede a estimação 

consistente da fronteira de produção, que apresenta retornos de escala alternativamente, 

crescente e decrescente.   

    

 



 

Capítulo 3                 Metodologia de Avaliação da Eficiência 
 

35 

  

3.2.  Vantagens e Desvantagens do DEA 

O DEA consiste numa das mais adequadas ferramentas para avaliar a eficiência, se 

comparada com os demais métodos usuais. Isso pode ser justificado pelas seguintes 

características inerentes ao método: 

a) Não requer, a priori, uma função de produção explícita; 

b) Impõe menos restrição sobre a fronteira de produção; 

c) Trabalha com inúmeros insumos e produtos no cálculo da eficiência; 

d) Determina para cada unidade ineficiente, um subgrupo de unidades eficientes, 

tomados como referência; 

e) Determina as possíveis origens da eficiência e de ineficiência além de 

possibilitar a divisão da eficiência em técnica e alocativa. 

      Por outro lado, a fragilidade do DEA consiste: 

i) Na sua baixa capacidade de ordenar as DMUs (Unidades Tomadoras de Decisão), já 

que, quanto maior o número de variáveis em relação ao número de DMUs, menor será 

a capacidade de ordenação pelas unidades eficientes. Isto se deve a tendência de 

muitas DMUs fixarem na fronteira (de máxima eficiência). Um dos métodos usados 

para contornar este problema é restringir o número de variáveis usadas no modelo; 

ii) Por ser uma técnica não paramétrica, suas conclusões estão restritas às variáveis em 

análise; 

iii) As variáveis em análise podem não captar bem o esforço das unidades tomadoras de 

decisão. 

 

3.3. Medidas de Eficiência: função de produção e de custos 

O estudo da eficiência dos sistemas produtivos envolve a análise da construção das 

fronteiras de produção e de custos. Exemplo: a função produção apresenta a quantidade 

máxima de produto possível, dadas as combinações de insumo ou os fatores de produção 

utilizados de maneira eficaz, além da tecnologia disponível, quando comparada a outras 

unidades de produção similares.  
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Outro exemplo é a função 

um menor custo possível, 

uma determinada quantidade de produto a ser produzida e tenta minimizar o uso dos recursos 

produtivos. 

Nessa direção, a eficiência relativa

consideração o grau de proxim

operando. Assim, uma vez que sejam construídas, algumas medidas de distância entre os 

planos de produção observados e a fronteira pode

ineficiência). 

        Estabelecer a relaçã

produzido por cada DMUs, permite 

ineficiência produtiva é medida no gráfico pela distância das unidades observadas como 

ineficientes, dada a combinação 

parâmetro. A figura 3.3., a seguir, explica essa idéia:

Observa-se, na Figur

eficiência, visto que conseguiram aproveitar ao máximo a quantidade de insumos disponíveis, 

produzindo um nível de produtos

entretanto, produz mais, o que a faz mais eficiente. O mesmo 

que consomem a mesma quantidade de insumo para produzir diferentes níveis de produtos.
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Outro exemplo é a função custo, que busca obter o volume máximo de produto com 

 dados os preços dos insumos. Em outros termos

uma determinada quantidade de produto a ser produzida e tenta minimizar o uso dos recursos 

Nessa direção, a eficiência relativa de uma firma pode ser feita

consideração o grau de proximidade dessa fronteira em que a unidade produtiva

operando. Assim, uma vez que sejam construídas, algumas medidas de distância entre os 

planos de produção observados e a fronteira podem servir como medida

a relação entre a quantidade de insumo utilizado e o volume 

produzido por cada DMUs, permite a análise das eficiências relativas.

ineficiência produtiva é medida no gráfico pela distância das unidades observadas como 

dada a combinação de insumos e produtos até a fronteira tomad

a seguir, explica essa idéia: 

Figura 3.1. - Fronteira de Eficiência 

Fonte: Denise Figueiredo, 2005. 

 

igura 3.1., que apenas as DMUs 1, 5 e 6 se encontram na 

eficiência, visto que conseguiram aproveitar ao máximo a quantidade de insumos disponíveis, 

produzindo um nível de produtos maior em relação às demais unidades decisórias

entretanto, produz mais, o que a faz mais eficiente. O mesmo ocorre com a

que consomem a mesma quantidade de insumo para produzir diferentes níveis de produtos.
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que busca obter o volume máximo de produto com 

outros termos, a empresa fixa 

uma determinada quantidade de produto a ser produzida e tenta minimizar o uso dos recursos 

de uma firma pode ser feita, levando-se em 

onteira em que a unidade produtiva está 

operando. Assim, uma vez que sejam construídas, algumas medidas de distância entre os 

medida de eficiência (ou 

o entre a quantidade de insumo utilizado e o volume 

as eficiências relativas. Dessa forma, a 

ineficiência produtiva é medida no gráfico pela distância das unidades observadas como 

e produtos até a fronteira tomada como 

 

6 se encontram na fronteira de 

eficiência, visto que conseguiram aproveitar ao máximo a quantidade de insumos disponíveis, 

maior em relação às demais unidades decisórias. A DMU 7, 

ocorre com as DMUs 5, 4 e 3, 

que consomem a mesma quantidade de insumo para produzir diferentes níveis de produtos. 
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Uma particularidade da técnica DEA é que as unidades eficientes são unidas formando 

uma superfície côncava, na qual as DMUs ineficientes são projetadas ortogonalmente na 

fronteira, gerando um índice. Este índice é calculado pela distância das unidades ineficientes 

até a fronteira. 

A fronteira divide duas regiões: a inviável, pois não seria possível alcançar um nível 

de produção maior do que aquele da fronteira, decorrente do uso das restrições tecnológicas 

do momento; e a região de ineficiência, que contém firmas que apresentam um nível de 

produção menor que aquele da fronteira estimada, para um dado conjunto de fatores de 

produção (CHARES, COOER & RHODES, 1978). 

Nesse raciocínio, cabe ressaltar que uma empresa pode ser eficiente por se encontrar 

na fronteira de eficiência, mas não ser a mais produtiva, podendo até apresentar produtividade 

menor que as empresas ineficientes. De acordo com Cooper (2000), a empresa não alcançou o 

ponto ótimo de escala econômica. 

No campo empresarial, isto significa que não adianta oferecer um serviço ou produto 

mais eficiente entre os existentes, se os recursos despendidos forem de tal ordem que 

inviabilizem a rentabilidade do negócio (eficiência). Ou seja, não adianta ser altamente 

produtivo se o que se realiza não atinge as metas ou objetivos almejados, a eficácia. 

         Um outro exemplo é apresentado pela Figura 3.2., a qual exemplifica melhor essa 

discussão, estabelecendo a fronteira de eficiência determinada por f(X). Assim, a DMU 

ineficiente P necessita caminhar até o ponto B para tornar-se eficiente, reduzindo recursos. 

Todavia, se pretende aumentar os produtos, é necessário caminhar até o ponto D. 

 

    

Figura 3.2. – Medidas de Eficiência 

                                                             Fonte: Gasparini e Ramos, 2003. 
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3.4.  Análise Envoltória de dados 

As duas vertentes da análise permitida pela metodologia DEA são: o primeiro, CRS 

(Constant Returns to Scale) ou CCR, desenvolvidos por Charnes, Cooper e Rohodes (1978), 

presume retornos constantes à escala de produção e adota proporcionalidade entre input e 

output; o segundo, VRS (Variable Returns to Scale) ou BCC, criado por Banker, Charnes e 

Cooper (1984), supõe retornos variáveis de escala, ou seja, substitui o axioma da 

proporcionalidade pelo axioma da convexidade. 

 Essas técnicas estão ligadas aos retornos de produção e consequentemente as 

alterações na escala de produção. Essas mudanças na escala mostra, o que ocorre com a 

produção quando acontece uma modificação nos insumos produtivos. O modelo CCR retrata 

a situação na qual uma mudança no volume de insumo gera uma mudança na produção de 

mesma proporção. Já o modelo BCC desenha uma situação na qual uma mudança no 

montante de insumos gera uma elevação (ou redução) mais que proporcional da produção. 

A divergência nos dois ângulos de análise está intimamente relacionada aos elementos 

da eficiência produtiva, a saber: eficiência de escala e eficiência técnica. O modelo CCR é 

utilizado para calcular o índice de eficiência de escala e o modelo BCC, a eficiência técnica. 

Os conceitos de eficiência são classificados como: 

i) Eficiência Produtiva ►Consiste na habilidade de evitar desperdícios, ou seja,  

de usar o mínimo de recursos possível para uma dada produção. A eficiência 

produtiva pode ser dividida em dois componentes: a eficiência de escala e a 

eficiência técnica; 

ii) Eficiência de Escala ►Está relacionada as variações de produtividade geradas 

pelas mudanças na escala de operação; 

iii) Eficiência Técnica ►Surge quando são isolados os efeitos da eficiência de 

escala. A ineficiência técnica está relacionada à habilidade gerencial dos 

administradores. 

No emprego do método, para analisar a eficiência de uma empresa, podem seguir a 

orientação input/insumo ou output/produtos. A escolha do método não irá afetar os resultados, 

já que ambos tendem a estimar a mesma fronteira e, consequentemente, especificar a mesma 

unidade eficiente. Entretanto, Coelli (1996) afirma que as unidades ineficientes podem ser 
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modificadas nos dois métodos. A recomendação é de que a escolha sobre qual variável de 

análise de eficiência deve ser selecionada se faça pelos itens (inputs ou outputs) optando pela  

unidade que tenha maior controle. 

No que se refere aos retornos de escala, ou seja, a resposta da produção ao aumento 

da quantidade de insumo produtivo podem ser examinado retornos constantes ou variáveis, 

podendo apresentar: retorno constante de escala (DEA-C), retorno não crescente de escala 

(DEA-N), retorno variável de escala (DEA-V) e, finalmente, retorno variável de escala e 

não-convexidade (FDH), do inglês Free Disponsal Hull. 

A construção da fronteira de eficiência é obtida por meio de técnicas de 

programação linear, nas quais todas as observações fiquem aquém da fronteira, ou sobre 

ela obtendo, assim, um índice de eficiência ( *θ ) é gerado para cada unidade em estudo. 

Este índice de eficiência busca mensurar a distância das unidades observadas até a 

fronteira (SIMAR, 1998). 

           Seguindo as propriedades discutidas anteriormente, será exemplificada a versão DEA-

C (retorno constante de escala), isto é, qualquer variação nas entradas (inputs) produz 

variação proporcional nas saídas (outputs). Assim, a medida de eficiência para uma dada 

observação “0’’ é alcançada pelo problema de programação linear abaixo: 

Retorno Constante de Escala (DEA-C): 

     0
,

*
0 min),( θθ

θ h
kk yx =                                                             (Equação 6) 

             sujeito a: 

            ;0
1

00 ≥−∑
=

k

k
ksks Xhxθ     S = 1,... S. 

            ;
1

om

k

k
kmk yyh ≥∑

=

              m = 1,... m. 

            ;0,0 ≥khθ                        K = 1,..., K. 

 

            A expressão acima possibilita medir a eficiência do insumo x na produção de y, 

quando a tecnologia apresenta retornos constantes de escala e forte disponibilidade de 
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insumos. Essa medida pode ser computada para S observações como solução do problema 

acima, o qual mostra a magnitude da distância exigida para que o serviço desenvolvido em 

questão esteja situado na fronteira tecnológica. Deve-se levar em consideração que o valor 

ótimo de θ  esteja entre 0 e 1, sendo a sua diferença marcada pela proporção na qual os 

insumos poderiam ser poupados, sem que o nível de produção seja alterado (CHARNE, 

COOPER e RHODES ,1978). 

 Desse modo, é possível verificar que, à medida que a unidade observada se aproxima 

de 1, ela é considerada mais eficiente. Por outro lado, se a distância do município observado 

em relação à fronteira se aproxima de 0, este município será considerado ineficiente. Do 

problema exposto anteriormente, pode-se dizer que a solução do problema de programação 

linear servirá para a construção da fronteira de produção por meio da qual será obtido o índice 

de eficiência relativa do desempenho das unidades produtivas. 

 Para se obter tecnologias com retornos não crescentes, deve-se substituir a restrição 

1
1

=∑
=

k

k
kh  pela restrição 1

1

≤∑
=

k

k
kh .Desconsiderando as suposições do problema de 

programação linear (1) de retorno constante de escala, o qual admite que firmas operem em 

escala ótima com a maximização da utilização dos insumos. Será analisada, agora, a medida 

de eficiência incluindo as seguintes restrições ao problema (1): 

Rendimentos não-crescentes de escala (DEA-N): 1
1

≤∑
=

k

k
kh  

           
 

0
,

*
0 min),( θθ

θ h
kk yx =

                                                                         (Equação 7) 

              sujeito a: 

             
0

1
≥−∑ =

s

s snss xzxθ
                                     n = 1,..., n. 

              
smsm

s

s s yyz ≥∑ =1                                         m = 1,... m. 

               

1
1

≤∑ =

s

s sz
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0, ≥szθ

                                                       S =1,..., S. 

Modificando a hipótese de retornos constantes de escala para retornos Não-crescentes, 

a tecnologia é dada pela soma das variáveis de intensidade, a qual não pode exceder a 

unidade. É viável contrair as atividades, mas não o é expandi-las da mesma forma. A medida 

de eficiência relativa a essa tecnologia pode ser computada para a observação S como a 

solução do problema descrito acima. 

A resolução do problema da (Equação 2) é obtido para cada unidade produtiva, 

permitindo identificar a fronteira eficiente e obter o índice de eficiência 
*θ
, a qual pode ser 

mensurada. No problema exposto acima, é verificado que se a 

*

θ
 = 1, significa que a unidade 

produtiva está inserida na fronteira eficiente. Entretanto, se 
1fθ

, significa que, para alcançar 

o nível ótimo de produtos, dada a utilização de insumo, a magnitude do vetor de produtos y0 

deveria ser aumentada para atingir a fronteira. 

                             Rendimentos variáveis de Escala (DEA-V): 
1

1

=∑
=

k

k
kh

 

                     
0

,

*
0 min),( θθ

θ h
kk yx =

                                                                 (Equação 8) 

                      sujeito a: 

                     
0

1
≥−∑ =

s

s snss xzxθ
                             n = 1,..., n. 

                     
smsm

s

s s yyz ≥∑ =1                                  m = 1,..., m. 

                    

1
1

≤∑ =

s

s sz

  

                     
0, ≥szθ

                                            S = 1,....,S. 

             O conjunto de atividades viáveis resume-se às combinações convexas das atividades 

observadas, envolvendo os dados de forma mais compacta do que os outros modelos. As 
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atividades não podem ser reduzidas ou ampliadas ilimitadamente e exclui-se a possibilidade 

de contração radial para a origem. Com isso, obtêm-se retornos decrescentes para níveis 

elevados de produção e crescentes para níveis baixos. Os índices de eficiência para essa 

tecnologia podem ser computados pela resolução do problema de programação linear acima. 

 

                                      Retorno variável de Escala e não-convexidade (FDH): 

 Esse método, procura relaxar a hipótese de convexidade assumida pelos outros 

retornos de escala apresentados acima, tornando-a menos restritiva. Dessa forma, a tecnologia 

utilizada supõe forte disponibilidade de insumos e retornos variáveis. Nessa abordagem, a 

fronteira é construída por meio de pontos dominantes. Uma DMU é considerada dominante se 

consegue produzir uma quantidade maior de produtos, usando menos de todos os insumos. 

Por outro lado, uma firma é considerada ineficiente se for dominada por pelo menos outra 

firma. Uma determinada firma será considerada eficiente por default se não for dominada e 

não dominar nenhuma outra firma (SIMAR, 1992). 

As abordagens mostradas acima são comparáveis e podem ser ordenadas da seguinte 

forma: 

10 ≤≤−≤−≤− FDHVDEANDEACDEAp                      (Equação 9)
 

 A ordenação entre as abordagens mostrada acima é consequência do relaxamento de 

algumas restrições do modelo feita sobre o conjunto de possibilidade de produção, para cada 

medida de eficiência. Assim, o método FDH possibilita uma fronteira mais próxima aos 

dados. 

 A avaliação dos rendimentos locais de economia de escala é obtida através da 

comparação das abordagens DEA descritas a seguir. Assim, determinada atividade será 

considerada eficiente na escala nos insumo, se for eficiente na tecnologia DEA-C como na 

DEA-V. Porém, se o índice alcançado no DEA-C for o mesmo do DEA-N, as influências 

resultam de economias crescentes de escala. De outro modo, se o índice de eficiência 

alcançado pelo DEA-C, tiver um valor inferior ao alcançado pelo DEA-N, as ineficiências 

resultam dos retornos decrescentes de escala. (FARE, GROSSKOPF & LOVELL, 1994) 
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Outra forma alternativa de mensurar os retornos de escala usando a abordagem DEA 

foi sugerida por Banker (1984). De acordo com ele, os retornos de escala podem ser 

relacionados com a soma das variáveis de intensidade, ou seja, com a soma dos elementos do 

vetor 
θ

, alcançado no modelo DEA-C da seguinte forma: 

      i) Se o valor da soma das variáveis de intensidade for menor do que 1, pode-se afirmar 

que existem retornos locais  crescentes de escala; 

     ii) Se o valor da soma das variáveis de intensidade for maior que 1, pode-se afirmar que os 

retornos de escala locais são decrescentes; 

    iii) Porém, se é eficiente no modelo DEA-C ou se o valor da soma das variáveis é igual a 1, 

os retornos locais são constantes. 

3.5.  Alguns trabalhos utilizando a metodologia DEA: 

 Os modelos de fronteiras têm sido usados em vários setores para avaliação do 

desempenho de empresas privadas, como também do setor público. O trabalho de Farrel 

(1957), pioneiro na avaliação de eficiência produtiva, tem servido como referências para 

diversos autores, como segue. 

Rezende (1976) afirma que a análise das despesas é uma das mais relevantes fontes de 

informações para a avaliação do desempenho da atividade governamental. 

Sampaio de Souza e Ramos (1999) criaram um dos primeiros trabalhos direcionados a 

averiguar a eficiência no uso dos recursos públicos dos municípios brasileiros. Usando a 

abordagem não-paramétrica DEA, os autores avaliaram a ligação entre as despesas correntes 

dos municípios e os vários serviços prestados pela população. 

Gasparini & Ramos (2003) analisaram a eficiência dos municípios Pernambucanos 

para o ano de 1996. Ainda buscando estimar a eficiência na despesa pública na esfera estadual 

e municipal Gasparini & Melo (2004), analisaram a equidade e a eficiência em custo e 

anulatória para os municípios de Pernambuco e do rio grande do sul, definindo o nível ótimo 

de transferências redistributivas entre as estâncias federadas. Villaça (2004) analisou o 

desempenho de governos locais para o estado do Rio de Janeiro. 
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O presente capítulo fez uma descrição da metodologia utilizada nesse estudo. 

Apresentando as principais abordagens existentes para mensurar o comportamento de 

unidades produtivas. Neste contexto, foram enfatizadas as técnicas de estimação de fronteira 

de produção e de custo, além de ressaltar as vantagens e desvantagens da abordagem 

escolhida, a qual seja o modelo não-parametrica DEA. E, finalmente foram mostrados os 

retornos de escala sobre a fronteira produtiva. 

Para estimar a fronteira de eficiência descrita nesse capítulo foram selecionadas 

algumas variáveis que indicam a magnitude da prestação de serviços públicos, como será 

visto no capítulo seguinte. 
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 4. METODOLOGIA UTILIZADA. 

Neste capítulo buscou-se construir uma medida objetiva de eficiência municipal. 

Desse modo, a análise desse estudo considerou a gestão municipal como responsável 

pela provisão de serviços públicos prestados aos cidadãos, identificando os tipos de 

serviços prestados e os custos envolvidos para viabilizá-los.  

.  

4.1. Seleção das Unidades de Decisão (DMUS). 

           Na seleção da escolha das variáveis buscou-se examinar: a) as variáveis 

possuírem informação necessária que não tenha sido incluída em outras variáveis; b) a 

confiabilidade das variáveis; c) A capacidade dessas variáveis explicarem a eficiência 

dos municípios, nesse particular. 

Fundamentado na constituição de 1988, Gasparini (2000) divide as atividades 

delegadas aos municípios em dois grandes grupos: 

i) Atividade administrativa e disciplinadora: Legisla sobre assuntos de 

interesse local, arrecada impostos e aplica suas rendas, organiza o 

território e decide as formas de uso e ocupação do solo. Além disso, 

protege o patrimônio público. Algumas atividades secundárias estão 

incluídas nesse grupo, tais como: elaboração de orçamentos, prestação de 

contas, organização do quadro de servidores, administração do 

fornecimento de serviços públicos locais, além de outras atividades de 

conservação da máquina pública. 

 

ii) Prestação de serviços à população: Abrangem atividades no setor de 

Saúde, Assistência Social, Educação (pré-escola e fundamental), 

Habitação e Saneamento Básico, transporte coletivo municipal, 

policiamento, iluminação pública, construção e conservação de vias e 

estradas municipais, limpeza pública, combate à pobreza e fomento às 

atividades econômicas. 

Quantificar diretamente os serviços públicos é muito difícil. Não é possível 

saber, por exemplo, a quantidade exata de saúde e educação que o governo disponibiliza 
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aos seus cidadãos. Portanto, as atividades serão avaliadas por meio de indicadores que 

captem bem esses serviços, revelando, de modo satisfatório a atuação do governo. 

 

4.2. Variáveis Selecionadas e Demais Critérios Utilizados para Avaliação do 

Desempenho 

As variáveis utilizadas no modelo para medir a eficiência na provisão de 

serviços públicos foram: Saúde (Saúde e Assistência Social), Educação (Pré-Escola e 

Fundamental), Habitação (Habitação e Saneamento Básico), Desenvolvimento (combate 

à pobreza e fomentos de atividades econômicas) e, por fim, Serviços Administrativos e 

Urbanísticos (Finanças Públicas, Administração de Pessoal e de Serviços Públicos, 

Construção e Conservação de Vias Municipais, Limpeza Pública e Transporte custos 

incorridos para viabilizá-los). À baixo, detalham-se os vários indicadores selecionados e 

as justificativas para cada opção. 

i) Saúde 

       O indicador usado para representar os serviços prestados na 

área de Saúde foi o número de hospitais públicos presentes nos 

municípios. Esta variável foi escolhida, pois dentre as variáveis 

encontradas essa era a que melhor apresentava a magnitude dos 

serviços à disposição de cada cidadão; 

 

ii) Educação 

      Na área de Educação foram utilizados dois indicadores. O 

primeiro, o número de matrículas e o segundo, o número de 

docentes trabalhando no mesmo setor educacional. O uso dessa 

variável permite analisar a magnitude dos serviços prestados em 

nível municipal; 
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iii) Habitação 

      Para quantificar o empenho da gestão municipal na área de 

habitação e saneamento, foi selecionado, como indicador, o 

número de domicílios particulares permanentes existentes nos 

municípios. Os domicílios particulares subdividem-se em 

permanentes e improvisados, de acordo com os critérios 

estabelecidos pelo IBGE. Os permanentes são aqueles 

construídos para fins residenciais, ao passo que os improvisados 

não se encaixam nessa definição, pois não possuem dependências 

destinadas exclusivamente à moradia, a exemplo de prédios em 

obra, que abrigam trabalhadores.  

         O uso desse indicador é justificado por revelar a quantidade 

de domicílios adequados para moradia, servindo como proxy para 

as demais condições  habitacionais, tais como, saneamento básico 

e fornecimento de água; 

iv) Desenvolvimento 

         Para demonstrar as atividades ligadas à promoção do 

desenvolvimento local, foi usado como indicador o montante de 

transferências da cota-parte do ICMS para os municípios. O uso 

desse indicador é justificado por estar relacionado com o nível de 

atividade econômica do município. O ICMS consiste na 

circulação de mercadorias e serviço.  Portanto, é considerado um 

bom indicador de atividade econômica; 

v) Serviços Administrativos e Urbanísticos 

        Para avaliar os serviços administrativos e urbanísticos 

desenvolvidos pelos municípios, foram selecionados dois 

indicadores. O primeiro foi a receita orçamentária tributária, o 

qual demonstra o esforço em arrecadar impostos para prestação 

de mais serviços. 

        O segundo indicador usado foi a população residente no 

município. O uso desse indicador é justificado pela relação de 

proporcionalidade existente entre a população e a magnitude dos 
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serviços prestados, ou seja, o número de serviços ofertados 

dependerá do contingente populacional local; 

vi) Custo dos Serviços 

        Por último, foram considerados os custos de recursos 

empregados pelos governos locais para os diversos serviços. Para 

tanto, foram utilizadas como indicador as despesas orçamentárias 

correntes realizadas. 

O Quadro 4.1., apresenta os inputs e os outputs das atividades realizadas pelos 

municípios, justifica sua utilização e mostra a fonte. Os dados lançados acima foram 

extraídos do CD-ROM “Base de informações municipais (BIM)”, do IBGE 2007, 

exceto a cota-parte do ICMS, a qual foi retirada dos dados contábeis dos municípios no 

Tesouro Nacional. Já os dados sobre população foram retirados do IPEADATA, ambos 

também para o ano de 2007.  

Quadro 4.1. - Tipo, variáveis utilizadas, descrição, justificativa, ano- base, fonte. 

Tipo Variável Descrição Justificativa Fonte 
 
Output 1 

 
Saúde  

Estabelecimento Público 
de Saúde 

Indica a magnitude 
dos serviços 

 
IBGE (2007) 

 
 
 

Output 2 

 
 
 

     Educação 
 

Matrícula - Ensino Pré-
Escolar e Fundamental -
Escola Pública Municipal 

 
Indica a magnitude 

dos serviços 

 
IBGE (2007) 

Docentes - Ensino Pré-
Escolar e Fundamental, 

 -Escola Pública 
Municipal 

 
Indica a magnitude 

dos serviços 

 
IBGE (2007) 

 
Output 3 

 
Habitação 

 
Domicílios particulares e 

permanentes 

 
Indica a magnitude 

dos serviços 

 
IBGE (2007) 

 
Output 4 

Desenvolvimento  
Cota-parte do ICMS 

 
Indica efetividade de 
serviço e  esforço de 

gestão 

 
Tesouro 

Nacional (2007) 

 
 
 

Output 5 

 
 
 

Serviços 
administrativos 

 
Receita tributaria 

 
Indica esforço de 

gestão 

 
IBGE (2007) 

 
 

População 

 
Indica magnitude dos 

serviços e fornece 
ampla cobertura do 

setor 

 
IPEADATA 

(2007) 

 
Input 1 

 
Custos incorridos 

 
Despesas correntes 

 
Indica os gastos 

efetivos 

  
IBGE (2007)                
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Nesta fase, 16 observações foram eliminadas por falta ou inconsistência dos 

dados, o que representa 21,3% da população objeto de estudo. Ao rodar o modelo DEA 

para calcular os escores de eficiência, foi detectada forte influência de Outliers nos 

dados. Isto reflete em uma observação atípica, ou seja, situa-se a mais de dois desvios 

padrões da média, fazendo com que a fronteira seja empurrada, causando a redução 

artificial dos escores de eficiência para o conjunto das DMUs como um todo. Além 

disso, causando a subestimação dos escores de eficiência, pois revela informações 

incorretas, distorcendo a análise, que é de natureza comparativa. 

Dessa amostra, foram retirados os municípios de Areia Branca e Riachuelo 

porque, nos outputs - receita tributária e Cota ICMS-, não houve disponibilidade de 

dados e se verificou a ausência de disposição de dados em seu input, ou seja, na despesa 

corrente. 

 Vale ressaltar que rodadas seqüenciais no processo de descarte de observações 

atípicas conduziriam à exclusão de uma elevada quantidade de municípios. Diante do 

exposto, optou-se por retirar esses dois municípios da análise. Da mesma forma, 

procedeu-se com os 17 municípios que foram detectados com outliers, excluídos da 

amostra. Assim, dos 75 municípios, após a análise exploratória, restou uma amostra de 

59 municípios para o estudo. 

Quadro 4.2. - Estatística Descritiva da Amostra-2005. 

Fonte(dados brutos): IBGE e Tesouro Nacional(2007). 

 Unidade de 
medida 

Valor 
Mínimo 

Valor Máximo Média Desvio-Padrão Coeficiente de 
variação 

Desp 
{Input} 

Custos 
R$1.000 

3795025,67 
 

413607034,38 
 

19290095,54 
 

 
5,082994746 

 

2,767366366 
 

ICMS 
{Output} 

R$1.000 873016,44 
 

62517249,67 
 

3030383,49 
 

8400153,727 
 

2,771977128 
 

Pop 
{Output} 

População 2364,00 
 

498619,00 
 

30500,03 
 

67748,39947 
 

2,22125653 
 

Doperm 
{Output} 

Domicílios 
permanentes 

539,00 
 

116632,00 
 

6815,46 
 

15601,33105 
 

2,28910983 
 

Doc 
{Output} 

Docentes 24,00 
 

1672,00 
 

194,20 
 

236,913761 
 

1,21992598 
 

Mat 
{Output} 

Matrículas 455,00 
 

33482,00 
 

4259,29 
 

4984,54979 
 

1,17027767 
 

Sau 
{Output} 

Pessoas 1,00 
 

55,00 
 

9,15 
 

9,08923873 
 

0,99308349 
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 No Quadro 4.2., diante do conjunto de dados apresentados, de forma geral, 

existe uma dispersão quase que homogênea, podendo ser detectada pelo coeficiente de 

variação usado para muitas vaiáveis. O resultado confirma o exposto no Capítulo 2, 

sobre Sergipe, caracterizado por apenas algumas discrepâncias entre seus municípios. 

Pelos critérios de dados atípicos, verificou-se que esses dados foram distribuídos de 

forma quase homogênea na amostra. 

 

4.3. Modelo Utilizado: Não-Paramétrico DEA 

            Foi utilizada a fronteira de custos para estimar a performance municipal do 

estado de Sergipe. Para tanto, será obtida a fronteira de eficiência em custo, ou custo-

eficiência dos municípios sergipanos. A fronteira de custo (w, y) é definida a partir dos 

preços dos insumos (w) e das quantidades produzidas (y). A estimação será feita para 

um especificado instante de tempo (2005) e será admitido que os preços dos insumos 

são fixos. Além disso, esses preços serão considerados os mesmos para todos os 

municípios.  

Tem-se, então, 
),(

_

ywC ,que pode ser simplificado para C(y), utilizando a abordagem  

não-paramétrica DEA para estimar a fronteira de custo e a eficiência dos municípios, 

descrita abaixo com os seguintes indicadores: 

),,,,,,( 7654321 yyyyyyyC Φ=           (Equação 10)  

onde, 

Y1 = Saúde - estabelecimento de saúde pública municipal. 

Y2 = Docente - na Pré-Escola e Ensino Fundamental. 

Y3 = Habitação - número de domicílios particulares e permanentes. 

Y4 = Desenvolvimento - cota-parte do ICMS. 

Y5 = Receita - capacidade de arrecadação própria. 

Y6 = Custos - pessoal ocupado em administração pública.  
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Y7 = População. 

           Tomando os dados específicos, serão trabalhados os modelos que supõem a 

hipótese de convexidade de retornos constantes (DEA-C), retornos não crescentes de 

escala (DEA-N), retornos variáveis de escala (DEA-V), tais modelos, baseiam-se em 

hipótese bastante restritiva sobre o conjunto de produção. Já a abordagem alternativa 

relaxa a hipótese de convexidade, denominada de (FDH), livre disponibilidade de 

recursos. 

       A fim de computar as medidas de eficiência descritas no Capítulo 3, foi utilizado o 

software EM 1.3., desenvolvido por Scheel da Universidade de Dortmund, na 

Alemanha. Será resolvido o seguinte problema de programação linear: 

0
,

0 ),( θ
θ h

ss mimyCF =
                                                                   (Equação 11) 

  sujeito a: 

;0
59

1
00 ≥−∑

=

s
s

sChCθ
 

;

59

1
omsm

s
s yyh ≥∑

=            m = 1…. 7. 

0,0 ≥shθ
                    S = 1….59. 

 

Para obter DEA-C, acrescenta-se nihil. 

Para obter DEA-N, acrescenta-se 
1

59

1

≤∑
−s

sh
 

Para obter DEA-V, acrescenta-se 
∑

=

=
59

1

1
s

sh
 

Para obter FDH, acrescenta-se: 
1

59

1

=∑
=s

sh
  

[ ];1,0∈sh  .59,...1=S  

             Como foi visto, o presente capítulo selecionou os principais indicadores de 

prestação de serviços públicos, como saúde, educação, habitação, desenvolvimento, 
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serviços administrativos e urbanísticos, justificou a escolha das variáveis e mostrou a 

fonte das mesmas. Ainda nesse capítulo, foi explicada a retirada de alguns municípios 

da amostra. Foi apresentado o modelo não-parametrico, escolhendo a fronteira de custo 

para estimar o comportamento dos municípios sergipanos. Finalizou-se com a 

apresentação da função de minimização de custo, para os vários retornos de escala, 

DEA-C, DEA-N, DEA-V e FDH. 

          Para obter os índices de eficiência em custos, através da função que minimiza 

custo, descrita nesse capitulo. O capítulo que segue irá apresentar os resultados dos 

índices gerados pelas localidades sergipanas, através dos retornos de escala em relação à  

Fronteira. 
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Capítulo 5: Apresentação e Análise dos Resultados 

A partir dos modelos DEA apresentados na seção anterior, foi estimada a eficiência dos 

municípios por meio da programação linear que possibilitou os resultados do quadro 

abaixo. A tabela mostra os municípios, a mesorregião e a microrregião, pertencentes aos 

resultados dos métodos DEA-C, DEA-N, DEA-V, FDH. 

 Quadro 5.1.-. Municípios de Sergipe: Índices de eficiência e rendimentos de escala                                                                                                                                                

 

 

Municípios Mesorregião Microrregião Métodos Rend. Escala 

DEA-C DEA-N DEA-V FDH FGL Banker 

Amparo de são 
Francisco 

 
Leste Sergipano 

 
Propriá 

 
0,62 

 
0,62 

 
0,92 

 
0,92 

 
Cres 

 
Cres 

 
Aquidabá 

 
Agreste Sergipano 

Nossa Sr. das 
Dores 

 
1 

 
    1 

 
1 

 
1 

 
Cons 

 
Cons 

Aracaju Leste Sergipano Aracaju 1 1 1 1 Cons Cons 

Arauá Leste Sergipano Boquim 0,92 0,92 0,93 1 Cres Cres 

Barra dos 
coqueiros 

Leste Sergipano Aracaju  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Cons 

 
Cons 

Boquim Leste Sergipano Boquim 0,83 0,83 0,84 1 Cres Cres 
Brejo Grande Leste Sergipano Propriá 0,78 0,78 0,92 1 Cres Cres 

 
Campo do Brito 

 
Agreste Sergipano 

Agreste de 
Itabaiana 

 
0,82 

 
0,82 

 
0,87 

 
1 

 
Cres 

 
Cres 

Capela Leste Sergipano Cotinguiba 0,79 0,79 0,80 1 Cres Cres 

Carira Sertão Sergipano Carira 1 1 1 1 Cons Cons 

Cedro de São 
João 

 
Leste Sergipano 

 
Propriá 

 
0,73 

 
0,73 

 
0,96 

 
1 

 
Cres 

 
Cres 

Cristinápolis Leste Sergipano Boquim 0,85 0,85 0,89 1 Cres Cres 

Estância Leste Sergipano Estância 1 1 1 1 Cons Cons 

 
Feira Nova 

 
Sertão Sergipano 

Sergipana do 
Sertão do São 

Francisco 

 
 

0,86 

 
 

0,86 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

Cres 

 
 

Cres 

Frei Paulo Sertão Sergipano Cairá 0,81 0,81 0,87 1 Cres Cres 

 
Gararu 

 
Sertão Sergipano 

Sergipana do 
Sertão do São 

Francisco 

 
 

0,79 

 
 

0,79 

 
 

0,87 

 
 

1 

 
 
Cres 

 
 

Cres 

General 
Maynard 

 
Leste Sergipano 

Baixo 
Cotinguiba 

 
0,78 

 
0,78 

 
0,99 

 
1 

 
Cres 

 
Cres 

 
Graco Cardoso 

 
Sertão Sergipano 

Sergipana do 
Sertão do São 

Francisco 

 
 

0,80 

 
 

0,80 

 
 

0,96 

 
 

1 

 
 

Cres 

 
 

Cres 

Ilha das Flores Leste Sergipano Própria 0,78 0,78 0,93 1 Cres Cres 
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Quadro5.1.-. Municípios de Sergipe: Índices de eficiência e rendimentos de escala (continuação)                                                                                                                             

                                                                                                                                                                

Itabaiana  
Agreste sergipano 

Agreste de 
Itabaiana 

 
0,98 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Cres 

 
Cres 

Itabaianinha Leste Sergipano Boquim 1 1 1 1 Cons Cons 

 
Itabi 

 
Sertão sergipano 

Sergipana do 
Sertão do São 

Francisco 

 
 

0,80 

 
 

0,80 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

Cres 

 
 

Cres 

Itaporanga 
d’Ajuda 

 
Leste Sergipano 

 
Estância 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Cons 

 
Cons 

Japaratuba Leste Sergipano Japaratuba 0,99 0,99 0,99 1 Cres Cres 

Japoatã Leste Sergipano Japaratuba 0,80 0,80 0,88 1 Cres Cres 

 
Lagarto 

 
Agreste Sergipano 

Agreste de 
Lagarto 

 
0,99 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Cres 

 
Cres 

 
Macambira 

 
Agreste Sergipano 

Agreste de 
Itabaiana 

 
0,89 

 
0,89 

 
0,99 

 
1 

 
Cres 

 
Cres 

Malhada dos 
Bois 

 
Agreste Sergipano 

Nossa Sr. das 
Dores 

 
0,85 

 
0,85 

 
1 

 
1 

 
Cres 

 
Cres 

 
Malhador 

 
Agreste Sergipano 

Agreste de 
Itabaiana 

 
0,98 

 
0,98 

 
1 

 
1 

 
Cres 

 
Cres 

 
Maruim 

 
Leste Sergipano 

Baixo 
Cotinguiba 

 
0,93 

 
0,93 

 
0,93 

 
1 

 
Cres 

 
Cres 

 
Moita Bonita 

 
Agreste Sergipano 

Agreste de 
Itabaiana 

 
0,88 

 
0,88 

 
1 

 
1 

 
Cres 

 
Cres 

 
Monte Alegre de 

Sergipe 

 
Sertão Sergipano 

Sergipana do 
Sertão do São 

Francisco 

 
 

0,82 

 
 

0,82 

 
 

0,88 

 
 

1 

 
 

Cres 

 
 

Cres 

 
Muribeca 

 
Agreste Sergipano 

Nossa Sr. das 
Dores 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Cons 

 
Cons 

Neopolis Leste Sergipano Própria 0,96 0,96 0,97 1 Cres Cres 

 
Nossa Senhora 

da Glória 

 
Sertão Sergipano 

Sergipana do 
Sertão do São 

Francisco 

 
 

0,84 

 
 

0,84 

 
 

0,85 

 
 

1 

 
 

Cres 

 
 

Cres 

Nossa Senhora 
das Dores 

 
Agreste Sergipano 

Nossa Sr. das 
Dores 

 
0,88 

 
0,88 

 
0,92 

 
1 

 
Cres 

 
Cres 

 
Nossa Senhora 

de Lourdes 

 
Leste Sergipano 

 
Própria 

 
 

0,80 

 
 

0,80 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

Cres 

 
 

Cres 

Nossa Senhora 
do Socorro 

 
Leste Sergipano 

Aracaju  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Cons 

 
Cons 

Pedrinha Leste Sergipano Boquim 0,88 0,88 1 1 Cres Cres 

Pinhão Sertão Sergipano Carira 0,75 0,75 0,91 1 Cres Cres 

 
Poço Redondo 

 
Sertão Sergipano 

Sergipana do 
Sertão do São 

Francisco 

 
 

0,90 

 
 

0,90 

 
 

0,90 

 
 

1 

 
 

Cres 

 
 

Cres 

Poço Verde Agreste Sergipano Tobias 
Barreto 

0,78 0,78 0,78 1 Cres Cres 
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Quadro 5.1.-. Municípios de Sergipe: Índices de eficiência e rendimentos de escala (continuação)                                                                                                                             

Fonte:  Dados da Pesquisa. IBGE (2007). 

 

Conforme visto na tabela 1.8., o método DEA-C é o que apresenta o menor nível 

de eficiência por parte dos municípios, seguidos pelos métodos DEA-N, DEA-V e FDH. 

O presente resultado está de acordo com a definição do DEA, discutida pela literatura 

na seção1. 2. Do capítulo 3. 

Observaram-se na tabela anterior que os municípios se apresentam classificados 

em ordem crescente de eficiência. Na abordagem DEA-C, verificaram-se apenas 12 

municípios eficientes (20,3% do total), ou seja, um baixo percentual em consequência 

das hipóteses mais restritivas assumidas por esse método, a qual estabelece retornos 

constantes de escala sobre o conjunto de possibilidade de produção. 

 
Porto da Folha 

 
Sertão Sergipano 

Sergipana do 
Sertão do São 

Francisco 

 
 

0,86 

 
 

0,86 

 
 

0,88 

 
 

1 

 
 

Cres 

 
 

Cres 

Própria Leste Sergipano Propriá 1 1 1 1 Cons Cons 

Riachão do 
Dantas 

 
Agreste Sergipano 

Agreste de 
Lagarto 

 
0,86 

 
0,86 

 
0,91 

 
1 

 
Cres 

 
Cres 

Ribeirólopes Sertão Sergipano Carira 0,79 0,79 0,84 1 Cres Cres 
Salgado Leste Sergipano Boquim 0,86 0,86 0,86 1 Cres Cres 

Santana do são 
Francisco 

 
Leste Sergipano 

 
Propriá 

 
0,81 

 
0,81 

 
1 

 
1 

 
Cres 

 
Cres 

Santa Rosa de 
Lima 

 
Leste Sergipano 

 
Cotinguiba 

 
0,75 

 
0,75 

 
0,85 

 
1 

 
Cres 

 
Cres 

Santo Amaro 
das Brotas 

 
Leste Sergipano 

Baixo 
Cotinguiba 

 
0,68 

 
0,68 

 
0,77 

 
1 

 
Cres 

 
Cres 

São Cristóvão Leste Sergipano Aracaju 1 1 1 1 Cons Cons 

 
São Domingos 

 
Agreste Sergipano 

Agreste de 
Itabaianinha 

 
0,90 

 
0,90 

 
1 

 
1 

 
Cres 

 
Cres 

São Francisco Leste Sergipano Japaratuba 0,81 0,81 1 1 Cres Cres 

São Miguel do 
Aleixo 

 
Agreste Sergipano 

Nossa Sr. das 
Dores 

 
0,79 

 
0,79 

 
0,92 

 
1 

 
Cres 

 
Cres 

Simão Dias Agreste Sergipano Tobias 
Barreto 

1 1 1 1 Cons Cons 

Siriri Leste Sergipano Cotinguiba 0,99 0,99 1 1 Cres Cres 

Tobias Barreto Agreste Sergipano Tobias 
Barreto 

0,98 0,98 0,98 1 Cres Cres 

Tomar de Gerú Leste Sergipano Boquim 0,73 0,73 0,81 1 Cres Cres 

Umbaúba Leste Sergipano Boquim 0,81 0,81 0,85 1 Cres Cres 
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          Por outro lado, as metodologias DEA-N e DEA-V apontaram, respectivamente, 

14 e 15 municípios como eficientes (23,7% e 42,3% do total). Já a abordagem FDH 

indica 58 cidades como eficientes (98,3% do total).  

Tabela 5.1. - Sergipe: municípios dominados e seus respectivos dominantes. 

Dominados Mesorregião Microrregião População Dominante 

Amparo de São 
Francisco 

 

Leste Sergipano 

 

Própria 

 

   2.364
 

 

Malhada dos Bois 

Fonte:  Dados da Pesquisa. IBGE (2007). 

 

 Examinando a Tabela 4.1., surge um fato curioso: dos 59 municípios 

selecionados, no trabalho em estudo, apenas 1  município é apontado como ineficiente: 

o município de Amparo do São Francisco, que pertence ao Leste sergipano, integrando 

a microrregião de Própria. Foi verificado que o município dominante, Malhada dos 

Bois, que está localizado no Agreste sergipano, pertence à microrregião de Nossa 

Senhora das Dores. Em relação à população, percebe-se que o município dominado não 

chega à faixa de 5.000 habitantes. A Tabela 4.2. Evidencia, através dos dados, que 

ocorre dominância do município de Malhada dos Bois sobre o município de Amparo do 

São Francisco. 

 

Tabela. 5.2. - Sergipe- Exemplos de dominância: Malhada dos Bois X Amparo do São Francisco 

 
Municípios 

Variáveis Índices de Eficiência 

CUSTO SAU MAT DOCE HAB DES RET POP DEA-C DEA-N DEA-V FDH 

Amparo 
do São 

Francisco 

4.093 1 597 29 539 8.87
8 

6.38
1 

2.36
4 

0,65 0,62 0,92 0,92 

Malhada 
dos Bois 

3.795 3 909 50 765 9.04
9 

7 
.290 

3.62
0 

0,85 0,85 1,00 1,00 

Fonte (dados brutos): IBGE (2007). Elaboração do autor. 

 

Verifica-se que o município de Amparo do São Francisco teve um dispêndio de 

R$ 4.093 milhões no ano de 2005. Em contrapartida, a localidade de Malhada dos Bois 

gastou uma quantia inferior, correspondente a R$ 3.795 milhões. Entretanto, pode-se 

observar que o segundo mostrou-se competente na sua gestão, alcançando valores 

superiores para todos os indicadores utilizados. 
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Enquanto, por exemplo, o primeiro construiu apenas um estabelecimento de 

Saúde Pública, o segundo criou 3 estabelecimentos para esse fim. Na área de Educação, 

é possível observar que o município de Malhada dos Bois contratou 50 docentes, 

destinados ao ensino da Pré-Escola e ao Ensino Fundamental, ao passo que Amparo do 

São Francisco contratou apenas 29 docentes.  

No que se refere ao número de alunos na escola, o segundo município apresenta 

909 alunos matriculados; já o primeiro, somente 597 discentes. Em decorrência dos 

dados analisados, fica evidente que Malhada dos Bois revelou-se competente em todos 

os indicadores, mostrando sua eficiência em todas as medidas de eficiência. 

Desse modo, Gomes and Mac Dowell (1997) declara que os municípios 

pequenos são mais inclinados a aumentar o emprego público improdutivo, tendo em 

vista que, gastando a receita que não precisa recolher seus prefeitos não possuem 

compromisso com a severidade. 

A Tabela 4.3., sintetiza os dados das economias de escala para os municípios 

agrupados de acordo com os estratos da população. É verificado que 81% no método 

FGL e 76% no Método Banker dos municípios sergipanos evidenciam rendimentos 

crescentes de escala. Ou seja, um aumento proporcional em todos os serviços prestados 

pelos municípios ocasionaria uma elevação menos que proporcional nos custos. Isso 

significa que se dobrarem os fatores de produção (serviços prestados) ocorreriam uma 

elevação nos custos, numa proporção menor em relação aos serviços prestados. 

Um fato marcante é que a grande maioria desses municípios tem população 

menor que 25.000 habitantes, o que revela que o aumento médio populacional dessas 

localidades poderia desencadear uma economia de recursos públicos. Em contrapartida, 

a eficiência dos municípios pernambucanos, como foi possível observar no trabalho de 

Gasparini (2000), apresentou, nos métodos FGL e Banker, respectivamente, 65% e 74% 

de retornos crescentes em escala, no ano de 1996.  

Ainda comparando os rendimentos de escala dos municípios de Pernambuco 

com os de Sergipe, estes apresentaram apenas 8% na metodologia FDH, com 

rendimentos decrescentes de escala, o que não se diferenciou muito dos resultados 
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encontrados em Gasparini (2000) para as localidades pernambucanas que apresentaram 

6% e 9% nas duas metodologias para o ano de 1996. 

 

Tabela 5.3. - Sergipe: Rendimentos de escala por grupos de municípios, segundo estratos da população 

Grupo de Municípios Nº 

Total 

Método FGL Método Banker 

Cresc. Const. Decresc. Cresc. Const. Decresc. 

  Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Até 5.000 hab. 7 7 100,00 0 0,00 0 0,00 5 71,42 2 28,5

7 

0 0,00 

5.000 a 10.000 hab. 11 10 90,90 1 9.09 0 0,00 7 63,63 2 18,1

8 

2 18,18 

10.000 a 25.000 hab. 25 22 88,00 3 12,00 0 0,00 20 80,00 2  8,00 3 12 

25.000 a 50.000 hab. 10 7 70,00 3 30,00 0 0,00 8 80,00 2 20,0

0 

0 0,00 

50.000 a 100.000 hab. 4 2 50,00 2 50,00 0 0,00 3  1 75,0

0 

0 0,00 

100.00 a 500.000 

hab. 

1 0 0,00 1 100,0

0 

0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 

500.000 a 100.000 

hab. 

1 0 0,00 1 100,0

0 

0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 59 48  8  0 0.00 45  9  5  

Fonte:  Dados da Pesquisa. IBGE (2007).       

 

A Tabela 4.4., mostra o nível de desperdício dos recursos dos municípios 

sergipanos. Depois de gerir os indicadores de eficiência no modelo, pode-se calcular o 

nível de desperdícios feitos pelas localidades. Nesse sentido, a abordagem escolhida 

fornece um caminho simples para analisar o excesso de despesas. Conforme foi 

apresentado no capítulo 3, a mensuração da ineficiência dos municípios é obtida pela 

diferença do índice de eficiência 
θ

da localidade ao passo que a unidade sugere o grau 

de ineficiência. A diferença revela a proporção na qual os insumos poderiam ser 

poupados, sem alterar o nível de produção. A partir daí, é possível analisar a proporção 

dos gastos em excesso, através da multiplicação dos custos totais de cada DMU por 

( )θ−1
. A tabela abaixo mostra os resultados para os grupos de municípios, de acordo 

com os estratos da população. 
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Tabela 5.4. - Sergipe: desperdícios dos recursos municipais 

Grupo de 

Município 

Nº Depesa 

Média 

R$1.000 

Desperdício dos recursos municipais 

DEA-C DEA-N DEA-V FDH 

R$1.000 % R$1.000 % R$1.000 % R$1.000 % 

Até 5.000 hab. 7 6.139,829 2.960,297 48,21 5.599,885 91,20 1.060,4110 1,72 0 0,00 

5.000 a 10.000 

hab. 

11 3.340,942 7.640,709 22,86 2.214,090 66,27 1.364,981 40,85 0 0,00 

10.000 a 

25.000 hab. 

25 9.631,320 2.040,039 21,18 1.284,611 13,33 5.840,2002 6,06 0 0,00 

25.000 a 

50.000 hab. 

10 1.476,509 1.627,751 1,26 1.351,570 91,53 1.866,852 1,26 0 0,00 

50.000 a 

100.000 hab. 

4 8.451,671 2.098,245 24,82 0.0000 00,00 5.147,086 60,90 0 0,00 

100.00 a 

500.00 hab. 

1 6.129,185 0, 0000 00,00 0, 0000 00,00 0, 0000 00,00 0 0,00 

500.000 a 

1000.000 

hab. 

1 4.136,070 0, 0000 00,00 0,0000 00,00 0,0000 00,00 0 0,00 

TOTAL 59  31, 016 11,83 10, 450 26,23 77, 385 11,07 0 0,00 

Fonte:  Dados da Pesquisa. IBGE (2007).       

 

Verifica-se que o desperdício médio no conjunto dos municípios para o estado 

de Sergipe varia entre 27% e 12% na metodologia DEA e cai para 0,00 na abordagem 

FDH. O resultado obtido acima é oriundo da ordenação apontada entre os métodos. 

Embora os municípios com cerca de 10.000 a 50.000 habitantes empreguem mais 

recursos de forma ineficiente, de modo geral é observado que os municípios menores 

apresentam desperdícios com proporções maiores de despesa. 
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Tabela 5.5. - Sergipe: eficiência média, por microrregião e mesorregião. 

Abordagem DEA 

                    Sub-região Eficiência Média 

DEA-C DEA-N DEA-V FDH 

LESTE SERGIPANO 0,87 0,87 0,91 0,99 

Boquim 0,84 0,86 0,89 1,00 

Estância 1,00 1,00 1,00 1,00 

Aracaju 1,00 1,00 1,00 1,00 

Baixo Cotinguiba 0,79 0,79 0,89 1,00 

Japaratuba 0,84 0,84 0,77 1,00 

Propriá 0,81 0,81 0,96 0,99 

Cotinguiba 0,84 0,84 0,88 1,00 

AGRESTE SERGIPANO 0,90 0,90 0,95 1,00 

Tobias Barreto 0,92 0,92 0,92 1,00 

Agreste de Lagarto 0,91 0,92 0,97 1,00 

Agreste de Itabaiana 0,88 0,88 0,97 1,00 

Nossa Senhora das Dores 

 

0,90 0,90 0,96 1,00 

SERTÃO SERGIPANO 0,83 0,83 0,90 1,00 

Sergipana do Sertão de São Francisco 0,83 0,83 0,91 1,00 

Carira 0,83 0,83 0,90 1,00 

TOTAL 0,86 0,86 0,92 0,99          
Fonte:  Dados da Pesquisa. IBGE (2007).       

   

No que se refere à mesorregião e à microrregião do estado de Sergipe, a tabela 

acima revela que as menores médias de eficiência concentram-se no Sertão sergipano. 

Essa região mostra um desempenho acanhado, em todos os índices do DEA, em 

comparação com as demais áreas. Na sequência, vem a mesorregião do Leste sergipano.  

Por outro lado, as microrregiões mais eficientes foram Aracaju e Estância, 

apresentando índices de eficiência média, nos três métodos DEA, superiores a todas as 

outras microrregiões do estado em análise. Em compensação, outras microrregiões, 

como o Baixo Cotinguiba, apresentaram nítidos índices de ineficiência média para os 

três métodos DEA, mostrando índice de 0,79, para o DEA-C e DEA-N. 

Ressaltando que as três localidades descritas acima compõem a mesorregião do 

Leste sergipano, um fato importante e curioso na análise apresentou-se na abordagem 
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FDH, segundo a qual todas as microrregiões registraram índice médio de eficiência 

máxima, com exceção de Própria, que se revelou um pouco aquém dessa eficiência. 

Buscando ampliar a visão acerca dos resultados alcançados para a totalidade dos 

municípios sergipanos, a tabela apresenta a média dos índices de eficiência, por grupos 

de municípios, separados por faixas de população. Observa-se que o menor nível de 

eficiência média é conseguido pelo método DEA-C (0,90), depois pelas metodologias 

DEA-N (0, 911), DEA-V (0,96) e FDH (0,99). 

Verifica-se que a eficiência média aumenta quando o conjunto da população 

cresce para os métodos DEA-C e DEA-N. Isso comprova que um pequeno grupo de 

municípios possui rendimentos decrescentes de escala. 

 

Tabela 5.6. - Sergipe: eficiência por grupos de municípios, segundo faixas de população. 

BLOCO FREQUÊNCIA DEA-C DEA-N DEA-V FDH 
Até 5.000 hab. 7 0,77 0,77 0,95 0,99 
5.000 a 10.000 

hab. 
11 0,83 0,83 0,97 1,00 

10.000 a 25.000 
hab. 

25 0,86 0,86 0,90 1,00 

25.000 a 50.000 
hab. 

10 0,92 0,92 0,92 1,00 

50.000 a 
100.000 hab. 

4 0,99 1,00 1,00 1,00 

100.000 a 
500.000 hab. 

1 1,00 1,00 1,00 1,00 

500.000 a 
1000.000 hab. 

1 1,00 1,00 1,00 1,00 

TOTAL 59 0,91 0,91 0,96 0,99 
Fonte: Dados da Pesquisa. IBGE (2007).  

     
 

Na abordagem DEA-V (retornos variáveis de escala), a tendência ascendente do 

índice não é observada. Isso pode ser explicado pelos retornos crescentes de escala. 

Ainda, por essa metodologia foi possível registrar uma eficiência alta e crescente  para 

municípios com até 10.000 habitantes, e decrescente a partir daí até os 25.000 

habitantes, seguindo em crescimento até alcançar os 50.000 habitantes, onde obtém a 

máxima eficiência. 

Já os dados obtidos pela metodologia FDH, possuem um comportamento 

diferenciado em relação às demais metodologias, mostrando uma tendência ascendente 
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com um índice de eficiência alto para os municípios com até 5.000 habitantes e seguem 

obtendo eficiência máxima com o aumento da população. É evidente que, a partir dos 

25.000 habitantes, os índices de eficiência média, possuem um comportamento 

crescente em todas as metodologias analisadas no trabalho e alcancem a eficiência 

máxima a partir dos 100.000 habitantes para os quatro métodos descritos. 

O Quadro 4.4. Apresenta a correlação existente entre os índices de eficiência e 

os royalties per capto. Embora, seja verificado que os sinais de correlação são positivos, 

na metodologia DEA e FDH, apresentam coeficientes inferiores a 0,4. 

Quadro5.2.- Estado de Sergipe: coeficiente de correlação entre os índices de eficiência e os 
royalties per capto. 

Indices’ X Royalties per capto Coeficiente de correlação de (Pearson) 

DEA-C X ROYALTIES PER CAPTO 0,303919377 

DEA- N X  ROYALTIES PER CAPTO 0,303919377 

DEA- V X  ROYALTIES PER CAPTO 0,19518154 

FDH X ROYALTIES PER CAPTO 0,027812468 

Fonte (dados brutos): IBGE, Tesouro Nacional e ANP. (Elaboração do autor).
 

Comparando os métodos DEA com o FDH, os primeiros revelam uma baixa 

correlação e tende à zero na segunda metodologia. Essa disparidade é justificada como 

uma fragilidade da própria abordagem. Os resultados apresentados no quadro acima 

mostram que não existe uma relação entre o montante de royalties recebidos pelos 

municípios e o total da população residente nos mesmos, significa, que existem 

localidades com divergente número populacional e ainda, sim recebem o mesmo 

volume de compensação financeira. 

O Quadro a seguir mostra a correlação existente entre os royalties e algumas 

variáveis selecionadas, que evidenciam a provisão de serviços públicos para os 

municípios de Sergipe, como: Saúde, desenvolvimento, receita tributária, custos, 

Habitação e população. É possível verificar, por meio do quadro abaixo, que existe uma 

correlação positiva em todas as variáveis escolhidas.  
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Quadro 5.3. - Estado de Sergipe: coeficiente de correlação entre os royalties e as variáveis selecionadas. 

 
 
 
                          
 
 
 
 
                         
 
 
                      Fonte (dados brutos): IBGE, Tesouro Nacional e ANP. (Elaboração do autor). 
 

  
No caso da variável “receita tributária”, os resultados são praticamente 

coincidentes, como se pode evidenciar entre as duas variáveis 0,91. Entretanto, na 

variável Saúde e Matrícula, fica evidente que, embora os coeficientes sejam positivos, 

são um pouco menores, em relação aos demais indicadores analisados, em torno de 0,65 

e 0,70, na sequência. 

 

 

Variáveis Coeficiente de correlação 
(Pearson) 

SAUDE X ROAYALTIES 0,65 
DESENVOLVIMENTO X ROYALTIES 0,89 
DOCENTE X ROYALTIES 0,75 
RECEITA TRIBUTÀRIA X ROYALTIES 0,91 
CUSTO X ROYALTIES 0,90 
HABITAÇÃO X ROYALTIES 0,84 
POPULAÇÂO X ROYALTIES 0,83 
MATRÍCULA X ROYALTIES 0,70 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES            

A descentralização fiscal ocorrida no Brasil, na década de 80, trouxe consigo 

uma série de mudanças: um aumento da disponibilidade de recursos para os municípios, 

conjuntamente com um significativo aumento da descentralização. O país ficou 

marcado por um expressivo crescimento da carga tributária, tendo como consequência à 

deterioração do sistema fiscal na divisão das receitas, beneficiando, sobretudo, os 

municípios pequenos pertencentes às regiões atrasadas. 

Diante desse cenário, os critérios utilizados na divisão dos fundos de 

transferência favoreceram a criação de novos municípios de pequeno porte, crescendo 

os questionamentos por parte dos políticos preocupados com a sua viabilidade 

econômico-financeira. Dessa forma, os pequenos municípios são mais tendenciosos a 

elevar o emprego público improdutivo, uma vez que gastam a receita que não 

necessitam recolher, demonstrando que seus prefeitos não possuem compromisso com a 

severidade. (Gomes and Mac Dowell, 1997) 

Buscando avaliar o desempenho dos municípios sergipanos, foi definido um 

conjunto de variáveis apropriadas para identificar corretamente os vários serviços 

ofertados pelos municípios. Tendo em vista a disponibilidade de dados, escolheu-se 

estimar a fronteira de custos. As estimativas feitas possibilitaram alcançar medidas de 

eficiência para um conjunto de 59 municípios sergipanos, de acordo com as quatro 

metodologias alternativas: DEA-C, DEA-V, DEA-N e FDH. Foi possível obter a 

eficiência média para o conjunto de municípios selecionados no estudo. 

De acordo com essa abordagem, ficou estabelecido entre 0,91 (para a 

metodologia DEA-C) e 0,99 para abordagem FDH. Embora esses percentuais pareçam 

elevados, a apuração dos resultados nos municípios, individualmente, mostrou-se ainda 

maior. Comparando as duas metodologias adotadas, verificou-se um conjunto de 

municípios claramente eficientes e outro grupo de localidades apresentando um 

desempenho um pouco inferior, mas ainda apresentando um bom desempenho. 

Em relação aos resultados obtidos para as mesorregiões e microrregiões 

sergipanas, verifica-se que todas apresentam, na média, elevados índices de eficiência, 

rmostrando uma distribuição mais igualitária dos serviços ofertados pelos municípios, o 
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que se reflete na alta qualidade de vida da população sergipana. Ainda foi possível 

verificar que, no Sertão sergipano, foi encontrado o menor índice de eficiência, em 

relação às outras regiões do estado em análise. 

No tocante à avaliação da eficiência para os municípios agrupados por faixa de 

população, observou-se que os maiores índices de ineficiência foram encontrados para 

as cidades com até 5.000 habitantes. Esse grupo apresenta um significativo desperdício 

de recursos do governo. Desse modo é essencial ter cuidado com os pequenos 

municípios, justificando a criação de sistema de controle desses gastos públicos. 

Na correlação realizada entre os índices de eficiência e os royalties per capto. 

Foi verificado através dos dados encontrados um baixo coeficiente para ambas as 

metodologias, DEA e FDH. Os resultados revelaram que existe pouca ou quase 

nenhuma relação entre o montante de royalties recebido pelos municípios e o número de 

populações residentes nas mesmas. 

As medidas de eficiência alcançadas nesse trabalho precisam ser observadas 

apenas como um dos indicadores de bom desempenho da gestão pública, podendo ser 

construídas outras. No que refere à limitação do trabalho, é verificado que o conjunto de 

indicadores pode ser expandido, visando a oferecer uma dimensão mais precisa da 

situação dos municípios, através da entrada de outros indicadores para os quais, no caso 

particular desse trabalho, não foi possível obter dados. Recomenda-se para trabalhos 

futuros uma análise centrada nas razões da ineficiência dos municípios, o que poderá ser 

explicado utilizando variáveis políticas.
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ANEXO 1- População recenseada e estimada, segundo os municípios. Sergipe, 2007. 

Municípios População Municípios População 

Sergipe 1 939 426   
Amparo de São 
Francisco 

2.197 Nossa Senhora da 
Glória 

8 517 

Aracaju 19 185 Nossa Senhora 
das Dores 

29 546 

Arauá 520 303 Nossa Senhora de 
Lourdes 

23 800 

Areia Branca 11. 633 Nossa Senhora do 
Socorro 

6 280 

Barra dos Coqueiros 16 .072 Pacatuba 148 546 
Boquim 19.218 Pedra Mole 12 377 
Brejo Grande 24.472 Pedrinhas 2 774 
Campo do Brito 7. 760 Pinhão 8 389 
Canhoba 16. 122 Pirambu 5 590 
Canindé de São 
Francisco 

3. 910 Poço Redondo 8 227 

Capela 21 806 Poço Verde 28 969 
Carira 27 913 Porto da Folha 21 083 
Carmópolis 18 965 Propriá 26 520 
Cedro de São João 11 911 Riachão do 

Dantas 
27 629 

Cristinápolis 5 358 Riachuelo 19 019 
Cumbe 15 867 Ribeirópolis 9 087 
Divina Pastora 3 741 Rosário do Catete 15 676 
Estância 4 198 Salgado 8 518 
Feira Nova 61 368 Santa Luzia do 

Itanhy 
13 041 

Frei Paulo 5 628 Santa Rosa de 
Lima 

3 844 

Gararu 12 589 Santana do São 
Francisco 

6 596 

General Maynard 11 606 Santo Amaro das 
Brotas 

11 652 

Graccho Cardoso 2 773 São Cristóvão 71 931 
Ilha das Flores 5 554 São Domingos 10 128 
Indiaroba 8 598 São Francisco 2 874 
Itabaiana 17 089 São Miguel do 

Aleixo 
3 670 

Itabaianinha 83 161 Simão Dias 37 145 
Itabi 37 431 Siriri 7 618 
Itaporanga d'Ajuda 4 736 Telha 2 852 
Japaratuba 28 131 Tobias Barreto 47 265 
Japoatã 15 450 Tomar do Geru 12 877 
Lagarto 13 539 Umbaúba 20 562 
Laranjeiras 88 980   
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ANEXO 2- Sergipe: municípios beneficiados com os royalties de petróleo (2008). 

 
BENEFICIÁRIO 

VALOR (R$) 

 
ROYALTIES 

ATÉ 5% 

ROYALTIES 

EXCEDENTES     
A 5% 

 
TOTAL 

 
ACUMULADO 

EM 2008 

                           MUNICÍPIOS 

AMPARO DE SÃO 
FRANCISCO 

2.926,33 - 2.926,33 32.049,37 

AQUIDABÃ 3.657,91 - 3.657,91 40.061,72 

ARACAJU 1.277.966,90 347.832,00 1.625.798,90 19.048.615,09 
ARAUÁ 2.926,33 - 2.926,33 32.049,37 

 
AREIA BRANCA 

4.741,09 887,39 5.628,48 65.910,85 

BARRA DOS COQUEIROS 65.084,26 166.315,52 231.399,78 2.318.086,45 

BOQUIM 3.950,54 - 3.950,54 43.266,66 

BREJO GRANDE 88.674,86 6.213,33 94.888,19 1.128.475,91 

CAMPO DO BRITO 3.365,28 - 3.365,28 36.856,79 

CANHOBA 2.926,33 - 2.926,33 32.049,37 

CANINDÉ DE SÃO 
FRANCISCO 

3.511,59 - 3.511,59 38.459,25 

CAPELA 5.385,05 925,26 6.310,31 75.676,32 
CARIRA 3.511,59 - 3.511,59 38.459,25 

CARMÓPOLIS 346.880,46 359.967,47 706.847,93 8.101.352,69 
CEDRO DE SÃO JOAO 2.926,33 - 2.926,33 32.049,37 

CRISTINÁPOLIS 3.365,28 - 3.365,28 36.856,79 

CUMBE 2.926,33 - 2.926,33 32.049,37 

DIVINA PASTORA 223.348,65 118.421,65 341.770,30 3.790.094,72 
ESTÂNCIA 4.828,44 - 4.828,44 52.881,49 

FEIRA NOVA 2.926,33 - 2.926,33 32.049,37 

FREI PAULO 3.072,64 - 3.072,64 33.651,83 

GARARU 3.072,64 - 3.072,64 33.651,83 

GENERAL MAYNARD 4.253,98 995,74 5.249,72 60.169,50 
GRACCHO CARDOSO 2.926,33 - 2.926,33 32.049,37 

ILHA DAS FLORES 2.926,33 - 2.926,33 32.049,37 

INDIAROBA 3.218,96 - 3.218,96 35.254,32 

ITABAIANA 5.121,07 - 5.121,07 56.086,43 

ITABAIANINHA 4.243,18 - 4.243,18 46.471,61 

ITABI 2.926,33 - 2.926,33 32.049,37 

JAPOATÃ 3.218,96 - 3.218,96 35.254,32 

LAGARTO 5.267,39 - 5.267,39 57.688,90 

LARANJEIRAS 3.804,23 - 3.804,23 41.664,21 

MACAMBIRA 2.926,33 - 2.926,33 32.049,37 

MALHADA DOS BOIS 2.926,33 - 2.926,33 32.049,37 

MALHADOR 3.072,64 - 3.072,64 33.651,83 

MARUIM  95.993,19 14.418,12 110.411,31 1.247.043,61 
MOITA BONITA 3.072,64 - 3.072,64 33.651,83 

MONTE ALEGRE DE 
SERGIPE 

3.072,64 - 3.072,64 33.651,83 

NEÓPOLIS 3.657,91 - 3.657,91 40.061,72 

NOSSA SENHORA 
APARECIDA 

2.926,33 - 2.926,33 32.049,37 

NOSSA SENHORA DA 3.950,54 - 3.950,54 43.266,66 
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GLÓRIA 
NOSSA SENHORA DAS 
DORES 

3.804,23 - 3.804,23 41.664,21 

NOSSA SENHORA DE 
LOURDES 

2.926,33 - 2.926,33 32.049,37 

NOSSA SENHORA DO 
SOCORRO 

5.706,34 - 5.706,34 62.496,31 

PACATUBA 56.948,73 17.371,47 74.320,20 749.471,87 
PEDRA MOLE 2.926,33 - 2.926,33 32.049,37 

PEDRINHAS 2.926,33 - 2.926,33 32.049,37 

PINHÃO 2.926,33 - 2.926,33 32.049,37 

PIRAMBU 1.225.625,44 19.236,00 1.244.861,44 13.877.301,51 
POÇO REDONDO 3.950,54 - 3.950,54 43.266,66 

POÇO VERDE 3.657,91 - 3.657,91 40.061,72 

PORTO DA FOLHA 3.950,54 - 3.950,54 43.266,66 

PROPRIÁ 3.950,54 - 3.950,54 43.266,66 

RIACHÃO DO DANTAS 3.657,91 - 3.657,91 40.061,72 

RIACHUELO 31.390,04 18.359,09 49.749,13 527.287,37 
RIBEIRÓPOLIS 3.365,28 - 3.365,28 36.856,79 

ROSÁRIO DO CATETE 140.907,58 48.890,04 189.797,62 1.994.764,55 
SALGADO 3.657,91 - 3.657,91 40.061,72 

SANTA LUZIA DO ITANHY 3.218,96 - 3.218,96 35.254,32 

SANTA ROSA DE LIMA 2.926,33 - 2.926,33 32.049,37 

SANTANA DO SÃO 
FRANCISCO 

2.926,33 - 2.926,33 32.049,37 

SANTO AMARO DAS BROTAS 88.777,75 5.285,69 94.063,44 977.263,67 
SÃO CRISTÓVÃO 85.517,04 1.637,75 87.154,79 1.008.756,72 
SÃO DOMINGOS 2.926,33 - 2.926,33 32.049,37 

SÃO FRANCISCO 2.926,33 - 2.926,33 32.049,37 

SÃO MIGUEL DO ALEIXO 2.926,33 - 2.926,33 32.049,37 

SIMÃO DIAS 4.389,49 - 4.389,49 48.074,08 

SIRIRI 153.452,67 49.024,14 202.476,81 2.391.234,03 
TELHA 2.926,33 - 2.926,33 32.049,37 

TOBIAS BARRETO 4.535,81 - 4.535,81 49.676,55 

TOMAR DO GERU 3.218,96 - 3.218,96 35.254,32 

UMBAÚBA 3.657,91 - 3.657,91 40.061,72 

TOTAL 4.591.719,88 1.582.728,02 6.174.447,90 69.648.346,77 
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ANEXO 3- Sergipe: municípios beneficiados com os royalties de petróleo (2005). 

 
BENEFICIÁRIO 

VALOR (R$) 

 
ROYALTIES 

ATÉ 5% 

ROYALTIES 

EXCEDENTES     
A 5% 

 
TOTAL 

 
ACUMULADO 

EM 2005 

                           MUNICÍPIOS 

AMPARO DE SÃO 
FRANCISCO 

2.723,99 - 2.723,99 2.723,99 

AQUIDABÃ 3.404,98 - 3.404,98 3.404,98 

ARACAJU 1.112.504,13 328.989,50 1.441.493,63 1.441.493,63 

ARAUÁ 2.723,99 - 2.723,99 2.723,99 

 
AREIA BRANCA 

4.230,65 708,25 4.938,90 4.938,90 

BARRA DOS COQUEIROS 60.584,05 126.065,09 186.649,14 186.649,14 

BOQUIM 3.677,38 - 3.677,38 3.677,38 

BREJO GRANDE 86.463,00 7.959,24 94.422,24 94.422,24 

CAMPO DO BRITO 3.132,59 - 3.132,59 3.132,59 

CANHOBA 2.723,99 - 2.723,99 2.723,99 

CANINDÉ DE SÃO 
FRANCISCO 

3.268,78 - 3.268,78 3.268,78 

CAPELA 4.640,50 621,21 5.261,71 5.261,71 

CARIRA 3.268,78 - 3.268,78 3.268,78 

CARMÓPOLIS 280.753,47 286.774,46 567.527,93 567.527,93 

CEDRO DE SÃO JOAO 2.723,99 - 2.723,99 2.723,99 

CRISTINÁPOLIS 3.132,59 - 3.132,59 3.132,59 

CUMBE 2.723,99 - 2.723,99 2.723,99 

DIVINA PASTORA 174.614,18 85.359,25 259.973,43 259.973,43 

ESTÂNCIA 4.494,58 - 4.494,58 4.494,58 

FEIRA NOVA 2.723,99 - 2.723,99 2.723,99 

FREI PAULO 2.860,19 - 2.860,19 2.860,19 

GARARU 2.860,19 - 2.860,19 2.860,19 

GENERAL MAYNARD 3.799,82 806,87 4.606,69 4.606,69 

GRACCHO CARDOSO 2.723,99 - 2.723,99 2.723,99 

ILHA DAS FLORES 2.723,99 - 2.723,99 2.723,99 

INDIAROBA 2.996,39 - 2.996,39 2.996,39 

ITABAIANA 4.766,98 - 4.766,98 4.766,98 

ITABAIANINHA 3.949,78 - 3.949,78 3.949,78 

ITABI 2.723,99 - 2.723,99 2.723,99 

ITAPORANGA D’AJUDA 68.157,05 110.004,27 178.161,32 178.161,32 

JAPARATUBA 336.292,33 221.093,46 557.385,79 557.385,79 

JAPOATÃ 2.996,39 - 2.996,39 2.996,39 

LAGARTO 4.903,18 - 4.903,18 4.903,18 

LARANJEIRAS 3.541,18 - 3.541,18 3.541,18 

MACAMBIRA 2.723,99 - 2.723,99 2.723,99 

MALHADA DOS BOIS 2.723,99 - 2.723,99 2.723,99 

MALHADOR 2.860,19 - 2.860,19 2.860,19 
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MARUIM  86.621,77 8.816,83 95.438,60 95.438,60 

MOITA BONITA 2.860,19 - 2.860,19 2.860,19 

MONTE ALEGRE DE 
SERGIPE 

2.860,19 - 2.860,19 2.860,19 

NEÓPOLIS 3.404,98 - 3.404,98 3.404,98 

NOSSA SENHORA 
APARECIDA 

2.723,99 - 2.723,99 2.723,99 

NOSSA SENHORA DA 
GLÓRIA 

3.677,38 - 3.677,38 3.677,38 

NOSSA SENHORA DAS 
DORES 

3.541,18 - 3.541,18 3.541,18 

NOSSA SENHORA DE 
LOURDES 

2.723,99 - 2.723,99 2.723,99 

NOSSA SENHORA DO 
SOCORRO 

5.311,78 - 5.311,78 5.311,78 

PACATUBA 53.011,04 3.292,26 56.303,30 56.303,30 

PEDRA MOLE 2.723,99 - 2.723,99 2.723,99 

PEDRINHAS 2.723,99 - 2.723,99 2.723,99 

PINHÃO 2.723,99 - 2.723,99 2.723,99 

PIRAMBU 1.064.482,93 11.641,52 1.076.124,45 1.076.124,45 

POÇO REDONDO 3.677,38 - 3.677,38 3.677,38 

POÇO VERDE 3.404,98 - 3.404,98 3.404,98 

PORTO DA FOLHA 3.677,38 - 3.677,38 3.677,38 

PROPRIÁ 3.677,38 - 3.677,38 3.677,38 

RIACHÃO DO DANTAS 3.404,98 - 3.404,98 3.404,98 

RIACHUELO 21.496,01 12.107,95 33.603,96 33.603,96 

RIBEIRÓPOLIS 3.132,59 - 3.132,59 3.132,59 

ROSÁRIO DO CATETE 112.270,06 29.574,35 141.844,41 141.844,41 

SALGADO 3.404,98 - 3.404,98 3.404,98 

SANTA LUZIA DO ITANHY 2.996,39 - 2.996,39 2.996,39 

SANTA ROSA DE LIMA 2.723,99 - 2.723,99 2.723,99 

SANTANA DO SÃO 
FRANCISCO 

2.723,99 - 2.723,99 2.723,99 

SANTO AMARO DAS BROTAS 81.811,49 3.483,09 85.294,58 85.294,58 

SÃO CRISTOVÃO 81.100,48 1.793,40 82.893,88 82.893,88 

SÃO DOMINGOS 2.723,99 - 2.723,99 2.723,99 

SÃO FRANCISCO 2.723,99 - 2.723,99 2.723,99 

SÃO MIGUEL DO ALEIXO 2.723,99 - 2.723,99 2.723,99 

SIMÃO DIAS 4.085,98 - 4.085,98 4.085,98 

SIRIRI 136.464,74 40.536,12 177.000,86 177.000,86 

TELHA 2.723,99 - 2.723,99 2.723,99 

TOBIAS BARRETO 4.222,18 - 4.222,18 4.222,18 

TOMAR DO GERU 2.996,39 - 2.996,39 2.996,39 

UMBAÚBA 3.404,98 - 3.404,98 3.404,98 

TOTAL 3.951.804,91 1.279.627,12 5.231.432,03 5.231.432,03 

 

 

 

 

 


