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RESUMO 

A relevância do meio ambiente quando fala-se em crescimento econômico e seu 

impacto na preservação dos recursos naturais limitados, tem aumentado, desde a Revolução 

Industrial, quando começou a se verificar a acentuação da poluição nas economias. O efeito 

gerado no meio ambiente através dos processos econômicos, se configura como externalidade 

negativa, e a poluição é a principal forma de externalidade, pelo potencial de gerar efeitos 

prejudiciais sobre o bem-estar humano, e ocorre devido ao aumento da concentração dos Gases 

de Efeito Estufa (GEE) na atmosfera, levando ao fenômeno do aquecimento global. Desta 

forma, o presente estudo busca analisar a relação no espaço das emissões de GEE provenientes 

do setor agropecuário - que foi responsável por 70% do total emitido no Brasil em 2017 - com 

a renda per capita deste mesmo setor, utilizando como ferramenta a Análise Exploratória de 

Dados Espaciais. O objetivo da análise é verificar se existe autocorrelação espacial entre as 

emissões de GEE e a renda per capita da agropecuária nos municípios do estado de São Paulo 

- que em 2009 foi o terceiro estado brasileiro em termos de representatividade na produção 

agropecuária - , nos anos de 2010 e 2016, para identificar padrões espaciais de aglomeração ou 

dispersão dos dados. Para tanto, foram calculadas as estatísticas I de Moran para as duas 

variáveis, e os resultados obtidos indicam uma autocorrelação espacial positiva, apontando para 

o fato de que as emissões de GEE da agropecuária estão correlacionadas espacialmente com a 

renda per capita deste mesmo setor, ou seja, as variáveis analisadas apresentam dependência 

espacial, e formam clusters espaciais positivos no estado de São Paulo. 

Palavras-chave: Economia do meio ambiente. Emissões de Gases de Efeito Estufa. Análise 

Exploratória de Dados Espaciais. Estatística I de Moran. 



ABSTRACT 

The relevance of the environment when it comes to economic growth and its impact 

on the preservation of limited natural resources has increased, since the Industrial Revolution, 

when the accentuation of pollution in the economies began to take place. The effect generated 

on the environment through economic processes is configured as negative externality, and 

pollution is the main form of externality, due to the potential to generate detrimental effects on 

human well-being, and occurs due to the increase in the concentration of greenhouse gases 

(GHG) in the atmosphere, leading to the phenomenon of global warming. Thus, the present 

study seeks to analyze the relationship in space of GHG emissions from the agricultural sector 

- which accounted for 70% of the total emitted in Brazil in 2017 - with the per capita income 

of this same sector, using the Exploratory Analysis of Spatial Data as a tool. The objective of 

the analysis is to verify i f there is spatial autocorrelation between GHG emissions and per capita 

income of agriculture in the municipalities of the state of São Paulo - which in 2009 was the 

third Brazilian state in terms of representativeness in agricultural production - in the years of 

2010 and 2016, to identify spatial patterns of data clustering or dispersion. For this, Moran's I 

statistics were calculated for both variables, and the obtained results indicate a positive spatial 

autocorrelation, pointing to the fact that GHG emissions from agriculture are spatially 

correlated with per capita income of the same sector, that is, the analyzed variables present 

spatial dependence, and form positive spatial clusters in the state of São Paulo. 

Keywords: Economics of the environment. Greenhouse gas emissions. Exploratory Analysis of 

Spatial Data. Moran's I Statistics. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTO E PROBLEMA 

A preocupação com o meio ambiente tem crescido e frequentemente se torna objeto 

de discussão entre os economistas, tendo em vista que o aquecimento global, um fenômeno 

onde a temperatura média da superfície do planeta se eleva, é causado em grande medida pelo 

aumento da concentração de Gases de Efeito Estufa (GEE) na atmosfera, devido ao aumento 

insustentável das emissões antrópicas desses gases, que ocorrem em praticamente todos os 

setores da economia. 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (2019), a emissão dos GEE ocorre no 

transporte, pelo uso de combustíveis fósseis, como gasolina e gás natural, no tratamento de 

resíduos sólidos, nas florestas, por conta de desmatamentos e degradação, nas indústrias por 

meio dos variados processos de produção, na agricultura, por meio da preparação da terra para 

plantio e aplicação de fertilizantes, e na pecuária, a emissão dos GEE provém do tratamento de 

dejetos animais e da fermentação entérica do gado. 

Dentre os quatro principais GEE, o dióxido de carbono (CO2) é o mais abundante dos 

GEE, e sua quantidade na atmosfera aumentou 35% desde a era industrial, devido às atividades 

humanas, principalmente o desmatamento e a queima de combustíveis fósseis. O gás metano 

(CH4) possui poder de aquecimento global 21 vezes maior que o dióxido de carbono, o óxido 

nitroso (N2O), 310 vezes maior, e o hexafluoreto de enxofre (SF6) é o gás com maior poder de 

aquecimento, sendo 23.900 vezes mais ativo no efeito estufa que o dióxido de carbono 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2019). 

O Brasil está entre os dez maiores emissores de GEE, ocupando a sétima posição 

mundial, segundo o Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa 

(SEEG, 2018), que utiliza as diretrizes do Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas (IPCC). Em 2017, 70% do total das emissões brutas de CO2, cerca de 2 bilhões de 

toneladas, provieram da agropecuária, juntamente com o setor denominado mudança de uso da 

terra. 

Ainda de acordo com o SEEG (2018), dentre os subsetores da agropecuária, a maior 

parcela das emissões de GEE do setor, é proveniente da produção animal, e a atividade que 

mais se destaca é a produção de gado de corte, onde ocorre o processo de fermentação entérica 

do rebanho de ruminantes. A produção de gado de leite, seguida pela produção de aves e de 

suínos também ocupa uma parcela relevante dentro das atividades emissoras de GEE na 
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agropecuária. Em seguida, estão as emissões resultantes das atividades em solos agrícolas, que 

incluem as aplicações de fertilizantes sintéticos, os adubos de origem animal, os dejetos animais 

depositados em pastagens, os cultivos de solos orgânicos e os restos de culturas agrícolas. Na 

sequência vêm as emissões do manejo de dejetos de animais, as emissões provenientes do 

cultivo de arroz irrigado e da queima de resíduos agrícolas, como a cana-de-açúcar. 

Dando maior atenção à bovinocultura, de acordo com o documento de análise 

publicado pelo SEEG (2018), o processo de fermentação entérica, que ocorre quando os 

bovinos ruminantes fazem a digestão, é responsável pela liberação do gás metano (CH4) na 

atmosfera. Esse processo, somado à elevação da população de animais ruminantes no país, 

especialmente bovinos de corte, responde por 68,5% das emissões totais de GEE da 

agropecuária brasileira. 

O número de rebanho de corte, do tipo bovino, cresceu de 69 milhões de cabeças em 

1970, para quase 215 milhões em 2017 (IBGE, 2019), tornando o país o segundo maior produtor 

de carne bovina e o maior exportador do mundo. Em 2016, o Valor Bruto da Produção (VBP) 

da carne foi de R$ 74 bilhões, perdendo apenas para a soja, que foi de R$ 116 bilhões. (MAPA, 

2017). As projeções do agronegócio apresentadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) mostram que nos anos de 2024 e 2025, a expectativa é de que a 

produção de carne bovina cresça em torno de 2% ao ano. Sendo assim, 

Caso não ocorra um aumento na eficiência e uma intensificação da produção em áreas 
já ocupadas pela pecuária, a tendência é que o rebanho adicional seja alocado nos 
Estados do bioma Amazônia, o que pode acentuar o desmatamento nessa região, 
agravando ainda mais a desestabilização do ecossistema amazônico, o risco de 
escassez hídrica e o aumento na contribuição do setor para as emissões brasileiras. 
(SEEG, 2018, p. 23). 

Desta forma, este tópico se mostra relevante, já que além do país estar entre os dez 

maiores emissores de GEE do mundo, é também um importante produtor agrícola. A 

expectativa é de que haja um aumento da produção de alimentos, de acordo com a Organização 

das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO, 2016), e se o ritmo de consumo 

continuar aumentando, em 2050 será necessário aumentar a produção de alimentos em 60%, a 

fim de suprir a demanda populacional, podendo gerar externalidades negativas para o 

ecossistema. 

Segundo Souza (2008, p. 2) "o atendimento das demandas geradas pelo crescimento 

econômico e a ampliação das necessidades de consumo da população dão uma nova dinâmica 

ao contexto de exploração do meio ambiente". Quando se fala sobre crescimento econômico, a 
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questão meio ambiente surge em meio a discussões sobre sua utilização possivelmente limitada, 

tendo em vista que os recursos naturais são finitos, e a conservação desses depende da 

conscientização sobre os reais impactos causados pela má utilização do patrimônio ambiental 

(SOUZA, 2008). 

Seguindo o mesmo ponto de vista, Antunes (2010) afirma que: 

As metas para o crescimento de uma sociedade não podem apenas restringir-se a 
objetivos como aumento do PIB, por exemplo. Pensar em desenvolvimento é 
compatibilizar desenvolvimento econômico com outras metas que busquem atingir 
sustentabilidade. (ANTUNES, 2010, p. 2). 

Diante deste cenário, este estudo tem como objetivo analisar a relação entre as 

emissões de GEE provenientes da agropecuária, e a renda per capita gerada neste mesmo setor, 

nos anos de 2010 e 2016, nos municípios do estado de São Paulo, tendo em vista que o estado 

ocupou a terceira posição do ranking brasileiro das emissões de GEE em 20171. 

Com base nos dados do SEEG (2019), o total de emissões brutas de CO2 no estado de 

São Paulo, em 2017, foi de 152,8 milhões de toneladas, sendo o setor de energia responsável 

por 56% do total, por possuir uma grande metrópole, a maior da América Latina e quarta maior 

do mundo, mas principalmente por ser o estado economicamente mais importante do país. A 

agropecuária foi responsável por 22% do total das emissões de GEE, o tratamento de resíduos, 

19%, e o setor de processos industriais, 3%. 

Embora as emissões de CO2 provenientes da agropecuária correspondam a 22% do 

total emitido em São Paulo, em 2009 o estado foi responsável por 9,39% de toda a produção 

agropecuária brasileira, ficando atrás somente de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, ocupando 

assim a terceira posição na geração de renda agropecuária entre os estados brasileiros (IPEA, 

2019). 

Além disso, São Paulo ocupou a primeira posição entre os estados brasileiros, no que 

se refere à exportação de commodities agrícolas, no ano de 2018, de acordo com o Ministério 

da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (2019). Deste modo, a escolha pela análise das 

emissões de GEE provenientes da agropecuária nos municípios do estado de São Paulo se 

mostra relevante, pela importância econômica do estado na economia brasileira, assim como na 

produção agropecuária. 

1 Em 2017, no ranking brasileiro de emissões de GEE, o Pará ocupou a primeira posição, sendo responsável pela 
emissão de 237.770.259 toneladas de CO2, enquanto a segunda posição foi ocupada pelo estado do Mato Grosso, 
responsável pela emissão de 233.935.746 toneladas de CO2. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

Foi a partir de 1960 que a relação entre crescimento econômico e meio ambiente 

começou a ganhar enfoque, motivando uma maior conscientização coletiva em relação às 

questões sócio ambientais, e disseminando o movimento ambientalista, que teve como marco 

histórico a publicação do primeiro relatório do Clube de Roma, em 1972, o qual contribuiu para 

que crescesse entre os economistas a preocupação pelo meio ambiente e o interesse por estudar 

mais a fundo tal tema. 

De acordo com Batistella et al. (2018), o momento da história que fez emergir a 

discussão sobre o meio ambiente foi a Revolução Industrial, pois foi o período em que ocorreu 

a intensificação do uso de combustíveis fósseis, e consequentemente o aumento das emissões 

de dióxido de carbono (CO2). 

Por volta dos anos 1970, a economia era vista como vilã do meio ambiente, e segundo 

Passet2 (1979, citado por MONTIBELLER-FILHO, 2007), a razão disto se dava pela 

contraposição das leis que regem a economia àquelas que regem os ciclos naturais, ou seja, no 

campo econômico regido pela busca incessante de lucro imediato, os capitais são induzidos a 

produzirem enormes quantidades de mercadorias em giro muito rápido, aumentando cada vez 

mais a pressão sobre a natureza, que ultrapassa sua capacidade de absorção ou de reciclagem 

natural dos resíduos advindos das atividades humanas de produção e de consumo. 

Uma proposta comumente utilizada para avaliar a relação entre crescimento 

econômico e o meio ambiente é a Curva Ambiental de Kuznets (CAK) (BATISTELLA, 2018). 

A CAK é uma adaptação do estudo inicial realizado pelo economista Simon Kuznets em 1955, 

que introduziu a hipótese de que a distribuição de renda e a renda per capita de uma economia 

que se desenvolve teriam, ao longo do tempo, uma relação que descreve uma linha com formato 

de " U " invertido. Ou seja, nas fases iniciais do processo de desenvolvimento, aumentos de 

renda per capita piorariam a distribuição de renda, mas em estágios mais avançados do 

desenvolvimento, aumentos de renda per capita viriam acompanhados de melhora na 

distribuição de renda. 

Partindo desse pressuposto, a CAK surgiu com o objetivo de avaliar as variáveis renda 

e emissões de GEE, ou mais genericamente, degradação ambiental, fazendo uma associação 

entre essas duas variáveis. A hipótese da curva do " U " invertido, que segundo Mueller (2007) 

2 PASSET, R. L'économique et le vivant. Paris, Payot, 1979. 
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começou a ser ressaltada no Relatório de 1992 do Banco Mundial, é a de que, em um período 

de crescimento acelerado, as emissões de GEE tenderão a aumentar na mesma proporção que 

o crescimento, mas a partir de certo ponto, as emissões poderão reduzir mesmo havendo ainda 

crescimento (BATISTELLA, 2018). 

De acordo com Mueller (2007), somente em países com baixos níveis de renda per 

capita, aumentos desta seriam acompanhados de uma acentuação na deterioração ambiental, 

enquanto nos países desenvolvidos, a relação seria inversa, ou seja, quanto maior o 

desenvolvimento, menores seriam, em termos relativos, as magnitudes dos indicadores de 

degradação. 

Foi a partir do Relatório do Banco Mundial que começou uma onda de testes 

econométricos que tinham o intuito de verificar empiricamente a hipótese do " U " invertido. A 

maioria dos testes pareciam corroborar com a hipótese apresentada, dando credibilidade à visão 

otimista de que um continuado aumento na renda per capita seria um importante instrumento 

de melhora das condições do meio ambiente. 

Ainda não há um consenso entre os economistas sobre esta questão. Arraes et al. 

(2006) por exemplo, concluiu em sua análise que o comportamento da variável 

desenvolvimento sustentável apresenta uma relação com renda per capita diferente da hipótese 

da Curva Ambiental de Kuznets. 

Outra crítica à hipótese do " U " invertido foi elaborada por Borghesi (1999), onde 

mostra-se que a maioria dos estudos empíricos utilizou indicadores específicos de degradação, 

como os de concentração de particulados e de dióxido de enxofre na atmosfera, cujos impactos 

são predominantemente locais e de efeitos de curto prazo. Além disso, a autora ressaltou que 

os estudos econométricos foram feitos com base em dados de seção transversal, ou seja, as 

observações se referiram à relação entre o indicador de poluição considerado e a renda per 

capita de diferentes países ou regiões. 

Assim, Borghesi (1999) chegou à conclusão de que a relação do " U " invertido não foi 

estatisticamente significante, nem para a maioria dos casos de poluentes a outros meios que não 

a atmosfera, nem para poluentes de impacto regional e global. 

Além da Curva Ambiental de Kuznets, para verificar a relação entre renda e 

degradação ambiental, utiliza-se também a Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE) 

(descrita na seção 3), uma ferramenta da análise espacial onde busca-se identificar padrões de 

dependência espacial e heterogeneidade espacial nos fenômenos econômicos. A AEDE, 

portanto, tem por objetivo auxiliar na especificação de modelos econométrico-espaciais, uma 

vez que o estudo da econometria espacial lida com dificuldades ocasionadas pela interação entre 
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a heterogeneidade espacial e a autocorrelação espacial, sendo caracterizada então, como um 

pré-requisito para uma modelagem econométrico-espacial apropriada (ALMEIDA, 2012). 

Neste trabalho será utilizada a estatística de autocorrelação espacial I de Moran, cujo 

intuito é descobrir se os valores de uma variável observada numa dada região guardam uma 

associação com os valores de outra variável observada em regiões vizinhas, ou seja, se as 

emissões de GEE observadas nos municípios do estado de São Paulo provenientes da 

agropecuária, têm associação com a renda agropecuária per capita dos municípios de São Paulo. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

Realizar uma análise espacial de dados relacionando as emissões de GEE provenientes 

da atividade agrícola, com a renda per capita deste setor, nos municípios do estado de São Paulo, 

nos anos de 2010 e de 2016, utilizando como ferramenta a Análise Exploratória de Dados 

Espaciais. Pretende-se verificar se existe autocorrelação espacial entre as emissões de GEE e a 

renda agrícola per capita dos municípios do estado, e analisar se as emissões tendem a estar 

mais concentradas ou dispersas. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a. Realizar uma revisão da literatura que busca avaliar os efeitos causados na economia e 

no meio ambiente, das externalidades negativas geradas no setor agropecuário, pelas 

emissões de GEE. 

b. Apresentar a importância do setor agropecuário na renda da economia brasileira, mais 

especificamente no estado de São Paulo. 

c. Fazer uma análise espacial dos dados de emissões de GEE para identificar padrões 

espaciais de aglomeração ou dispersão, assim como verificar se existe autocorrelação 

espacial entre as emissões de GEE e a renda per capita, provenientes da agropecuária, 

nos municípios do estado de São Paulo. 
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2 REVISÃO TEÓRICO-EMPÍRICA 

2.1 ECONOMIA DO MEIO AMBIENTE 

A economia do meio ambiente é o campo da economia que combina a teoria 

econômica às questões ligadas ao manejo e à preservação do meio ambiente. A importância do 

tema parte do princípio de que o meio ambiente é o maior sistema em que se encontra inserido 

e com o qual interage o sistema econômico. Até o período que antecede a Revolução Industrial, 

a teoria econômica vinha situando em segundo plano as relações do sistema econômico com o 

meio ambiente, baseado nas teorias econômicas neoclássica e marxista, tinha-se a ideia de que 

o sistema econômico pudesse operar sem intercambiar matéria e energia com seu meio externo, 

ou de que o meio ambiente fosse uma fonte inexaurível de recursos naturais e um depósito 

ilimitado de resíduos e dejetos do sistema econômico (MUELLER, 2007). 

Essa ideia prevaleceu até fins da década de 1960, quando a questão ambiental entrou 

definitivamente na agenda de pesquisa dos economistas do mundo todo. O fator que mais 

contribuiu para a evolução do pensamento da economia do meio ambiente foi a acentuação da 

poluição nas economias industrializadas que acompanhou a prosperidade do pós-Segunda 

Guerra e o choque do petróleo. Além disso, a publicação do primeiro relatório do Clube de 

Roma, "Limites do Crescimento", em 1972, foi decisiva para que despertasse entre os 

economistas a preocupação com relação ao meio ambiente. As conclusões do relatório, 

realizado pelo Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) e coordenado por Dennis 

L.Meadows e outros autores, tiveram grandes repercussões na primeira Conferência Mundial 

sobre Meio Ambiente Humano, realizada naquele ano em Estocolmo, Suécia. 

De acordo com Oliveira (2012), as principais conclusões apontadas no relatório foram: 

1. Se a tendência do crescimento da população se mantivesse, e junto com ela, a poluição, 

a industrialização e produção de alimentos e a exaustão dos recursos naturais, os limites 

do planeta seriam atingidos em 100 anos; 

2. Uma possibilidade de alterar essa tendência seria a estabilização econômico-ecológica; 

3. Deveria ser adotada como meta a perspectiva de estabilização para alcançar o sucesso 

nessa empreitada. 

Ademais, o relatório ressaltou a importância da contenção do crescimento e proclamou 

a adoção da política do "crescimento zero", argumento que gerou controvérsias e críticas por 
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parte de alguns autores, como por exemplo Celso Furtado, que apontou para o fato de que a 

solução defendida no relatório implicava no congelamento do crescimento, e não na 

distribuição da riqueza já produzida mundialmente para as nações periféricas, o que fazia com 

que estas não pudessem atingir o mesmo grau de desenvolvimento dos países mais ricos, 

aumentando ainda mais a pressão sobre os recursos naturais, e consequentemente levando o 

sistema econômico mundial a entrar em colapso (OLIVEIRA, 2012). 

Embora criticado, o relatório foi um estudo de importância relevante na análise 

econômica, devido à questão ambiental ter se consolidado no âmbito acadêmico, mas 

principalmente porque este estudo foi pioneiro no debate que busca explicitar a relação entre o 

meio ambiente e o desenvolvimento econômico. 

De acordo com Mueller (2007), desde que o homem se organiza em sociedade, o fluxo 

de matéria e energia que ocorre entre o ser humano e o meio ambiente, está na base do 

funcionamento da economia humana. Tal fluxo gera a poluição, uma vez que o ser humano 

retira energia e matéria do meio ambiente e devolve-as na forma de resíduos e dejetos. No 

período que antecede a Segunda Guerra Mundial, os impactos globais da atividade econômica 

eram pequenos e localizados, mas a partir de 1950, a expansão da economia se acentuou 

consideravelmente, exigindo quantidades crescentes de recursos naturais e gerando volumes 

cada vez maiores de emanações de rejeitos nocivos ao meio ambiente. 

Para Mueller (2007, p. 31), "a atual preocupação com os impactos ambientais causados 

pela sociedade humana resulta, pois, da escala elevada da economia mundial dos nossos dias". 

A escala, ou seja, o tamanho da economia global, tem dois componentes básicos, a magnitude 

da população humana e o nível de renda per capita médio, ou o nível da produção material por 

habitante. Quando uma população cresce a uma taxa elevada, o número de pessoas que 

requerem alimentos, bens e serviços, aumenta, e junto com elas, a necessidade de espaço para 

abrigá-las, levando assim ao aumento das emissões de resíduos e rejeitos no meio ambiente. Já 

o aumento da renda per capita está associado a uma produção material cada vez maior, fazendo-

se necessário um volume maior de recursos naturais. 

Além da interação entre a sociedade humana e o seu meio externo - o meio ambiente 

- , desde a invenção da agricultura, a humanidade adquiriu a capacidade de transformar o meio 

ambiente, modificando radicalmente o ecossistema. Com a Revolução Industrial, essa 

capacidade aumentou sem cessar, e como afirma Romeiro (2003), que segue a mesma linha de 

pensamento de Mueller (2007), 
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Para além dos desequilíbrios ambientais decorrentes dessa maior capacidade de 
intervenção, a Revolução Industrial, baseada no uso intensivo de grandes reservas de 
combustíveis fósseis, abriu caminho para uma expansão inédita da escala das 
atividades humanas, que pressiona fortemente a base de recursos naturais do planeta. 
(ROMEIRO, 2003, p. 5). 

Se as atividades produtivas humanas respeitassem princípios ecológicos básicos, sua 

expansão não poderia ultrapassar os limites ambientais globais que definem a capacidade de 

carga do planeta, a qual porém, não pode ser conhecida com precisão. Portanto, a crescente 

pressão exercida pelas sociedades humanas sobre o meio ambiente resulta do tamanho da 

população multiplicado pelo consumo per capita de recursos naturais, dada a tecnologia, que 

pode então atenuar relativamente esta pressão, mas não pode eliminá-la. 

De acordo com Ponciano et al. (2008), na interação da economia com o meio ambiente, 

este pode ser considerado tanto um fator de produção quanto um condicionante da produção 

econômica. Enquanto fator de produção, o meio ambiente pode atuar estabelecendo vantagens 

comparativas que, porém, levam em conta a capacidade de absorção diante dos danos 

ambientais provenientes da atividade econômica. Enquanto condicionante da produção, o meio 

ambiente define limitações, no sentido da redução dos estoques de recursos naturais. 

Um recurso natural pode ser classificado como renovável ou exaurível, de acordo com 

a sua capacidade de recomposição no horizonte do tempo humano, ou seja, um recurso que é 

extraído do meio ambiente mais rápido do que ele é reabastecido naturalmente é um recurso 

exaurível, enquanto um recurso que é reposto tão rápido quanto ele é extraído, é um recurso 

renovável (SILVA, 2003). 

Ainda de acordo com Silva (2003), os solos, o ar, as águas, as florestas, a fauna e a 

flora são considerados recursos naturais renováveis, já que seus ciclos de recomposição são 

compatíveis com o horizonte de vida do homem. Já os minérios em geral e os combustíveis 

fósseis são considerados recursos naturais não-renováveis ou exauríveis, tendo em vista que são 

requeridas eras geológicas para sua formação. 

Alternativamente, Mueller (2007) afirma que os recursos exauríveis se caracterizam 

por terem dotação finita, ou seja, um maior uso no presente de um recurso exaurível significa 

uma disponibilidade menor no futuro. Ele ainda identifica duas grandes categorias desses 

recursos, os recursos exauríveis mas recicláveis, e os recursos esgotáveis e não-renováveis. Na 

primeira categoria, as reservas máximas de tais recursos são fixas, porém existe a possibilidade, 

pelo menos parcial, de reciclagem. São exemplos dessa categoria o cobre e o alumínio, que são 

materiais obtidos de minerais, e a água "fóssil", ou subterrânea. Já na segunda categoria, trata-

se de recursos naturais que existem em quantidades fixas no globo, cujos estoques aumentam 
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muito pouco ao longo do tempo, comparado com suas taxas de extração. Os exemplos dessa 

categoria são os recursos energéticos fósseis como o petróleo, o carvão e o gás natural, e o 

urânio. 

Mueller (2007) ainda cita os recursos condicionalmente renováveis, os quais 

apresentam reposição do que é extraído, parcialmente. Dentro desse grupo, o autor identifica 

três categorias distintas: i) os recursos renováveis mas dispersos e de difícil captura, como por 

exemplo a energia solar; i i) os recursos renováveis mas sujeitos à extinção, que são 

essencialmente os recursos de propriedade comum, como por exemplo os recursos pesqueiros 

e a madeira extraída de florestas nativas; e, por fim, i i i) os recursos renováveis mas sujeitos à 

degradação por manejo inadequado, que são os solos aráveis e a água renovável, de superfície 

ou subterrânea. 

A questão econômica fundamental não é apenas a ação de produzir e consumir 

alocando os recursos escassos da sociedade, mas trata de utilizar esses recursos de modo a 

minimizar a depredação dos recursos naturais, comprometendo-se com a sustentabilidade e a 

qualidade do meio ambiente. Entretanto, a alocação eficiente dos recursos naturais não depende 

somente da decisão estritamente econômica, pois nem tudo que é viável do ponto de vista 

econômico, é necessariamente bom para a sociedade. Por outro lado, a onda conservacionista 

não deveria prevalecer sempre, dado que os recursos precisam ser usados para satisfazer as 

crescentes necessidades humanas (PONCIANO et al., 2008). 

Portanto, entre o crescimento econômico e preservação total do meio ambiente e seus 

recursos naturais, existe uma lacuna na qual cabe uma adequação racional do consumo. O 

estudo persistente do meio ambiente pode trazer soluções eficientes de modo que a relação entre 

crescimento econômico e preservação ambiental possa ser apropriada. Cabe ressaltar que os 

recursos não renováveis estão sujeitos ao esgotamento, uma vez que, além de serem 

categorizados como bens livres, são passíveis de apropriação privada. De acordo com Silva 

(2003), uma das principais causas do esgotamento, levantada pela economia dos recursos 

naturais, é a pouca competitividade desses recursos, enquanto reserva de valor. Basta que o 

recurso seja um "bom negócio" para a firma ou para a sociedade que o explora, para extraí-lo 

acima de sua capacidade de regeneração. 

No que se refere aos recursos exauríveis, ainda segundo Silva (2003), a teoria 

econômica apresenta a possibilidade de que estes possam ser indefinidamente conservados, 

desde que seus preços se elevem o suficiente para restringir seu consumo ou até mesmo para 

induzir o surgimento de bens substitutos, na medida em que a escassez aumenta. 
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2.2 EXTERNALIDADES: ECONOMIA DA POLUIÇÃO 

De acordo com Ponciano (2008), externalidade refere-se a um desvio de mercado, e 

para compreender esse fenômeno, a análise econômica é essencial. O que ocorre na presença 

de externalidades, é que o preço de um bem não reflete necessariamente seu valor social. Assim, 

as firmas estão sujeitas a produzir quantidades insuficientes ou excessivas, levando à 

ineficiência de mercado. As externalidades podem ser tanto positivas quanto negativas, porém 

seus efeitos não são incorporados no valor de um produto, uma vez que é impossível de medir 

o seu efeito quando não estão incluídos no preço do bem, os ganhos e as perdas sociais 

resultantes de sua produção ou consumo. 

Antunes (2010) define externalidade como um fenômeno ou uma situação em que o 

bem-estar de um indivíduo ou de uma empresa, é afetado pela ação de outro agente econômico, 

sem que este último tenha que arcar com as consequências. Sob outro ponto de vista, Ponciano 

(2008) define o conceito de externalidade como a ação de um produtor ou de um consumidor 

que afeta outros produtores ou consumidores, não levada em consideração no preço de mercado. 

Já Costa (2005) aponta para o fato de que a compreensão do conceito de externalidade evidencia 

que a sociedade muitas vezes não atribui o devido valor aos recursos naturais que possui à 

disposição, justamente por usufruir deles gratuitamente. 

Em relação às externalidades negativas, a poluição é o exemplo mais utilizado na 

análise econômica, e não é por acaso. A economia mundial tem sofrido modificações em sua 

estrutura, em virtude das necessidades geradas pela poluição. Esse tema vem ganhando 

dimensões globais, na medida em que se associa o aquecimento global ao aumento da 

concentração de Gases de Efeito Estufa na atmosfera. 

Segundo Mueller (2007), a poluição é uma denominação dos fluxos de resíduos e de 

rejeitos materiais despejados pelos processos econômicos no meio ambiente, que têm o 

potencial de gerar efeitos prejudiciais tanto sobre a sanidade e a estabilidade de sistemas 

ecológicos, como sobre o bem-estar humano. 

Ainda de acordo com Mueller (2007), os processos de produção e de consumo sempre 

geram resíduos e rejeitos inaproveitáveis que são depositados no meio ambiente, na atmosfera, 

nas águas e no solo. A magnitude dos danos causados no meio ambiente depende da intensidade 

das emissões dos resíduos e rejeitos, bem como da capacidade que o meio ambiente tem de 

absorver tais emissões e de se regenerar. 
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A poluição tem características e impactos variados, pois envolve fenômenos 

complexos, os quais a economia do meio ambiente busca simplificar, conforme a Figura 1 

abaixo, que projeta a origem, a natureza e os impactos da poluição. 

FIGURA 1 - POLUIÇÃO 

FONTE: Elaboração da autora com base em Mueller (2007). 

Na Figura 1 estão representadas as emissões do sistema econômico. Mueller (2007) 

explica que o sistema econômico capta matéria ordenada e energia livre de baixa entropia do 

meio ambiente, que na termodinâmica refere-se à partículas ordenadas em um sistema físico, e 

as transforma em produção e consumo. Os processos de produção e de consumo então, originam 

fluxos de energia dissipada e de matéria degradada, que são devolvidos ao meio ambiente, 

surgindo dessa forma, os fluxos de poluição. Uma parte desses fluxos é absorvida pelo meio 

ambiente e torna-se inofensiva, enquanto a outra parte não é absorvida, ocasionando degradação 

ambiental, que tanto decorre dos fluxos de poluentes, como dos fluxos que se acumulam, 

constituindo os estoques de poluentes no meio ambiente. 

Como exemplos de poluição de fluxo, têm-se as emissões de dióxido de enxofre, de 

metano, os resíduos industriais e os dejetos humanos. Já a poluição de estoque tem como 

principal exemplo o dióxido de carbono, que se acumula na atmosfera, gerando o efeito estufa. 

Alguns dos elementos que caracterizam a poluição são a natureza do agente emissor, o grau de 

toxidade da poluição, o seu domínio espacial, e o meio sobre o qual exerce seu impacto mais 

direto, como a água, a atmosfera e os solos (MUELLER, 2007). 
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No que se refere à poluição na atmosfera, Mueller (2007) expõe que são inúmeros os 

tipos de emissões geradas nos processos de produção e de consumo, que compreendem desde 

partículas em suspensão, como por exemplo a poeira, até emissões gasosas, cujos efeitos podem 

ter impactos diretos sobre a saúde humana, além dos impactos no meio ambiente e 

possivelmente nos ecossistemas, ocasionando sérias mudanças climáticas. Diversos são os 

agentes responsáveis pelas emissões, incluindo as indústrias, as usinas termoelétricas, os 

veículos, a mineração e a agropecuária. 

Outro fator importante que diferencia os efeitos gerados pela poluição na atmosfera é 

a abrangência espacial, pois enquanto as emissões de monóxido de carbono e de ozônio tendem 

a ser locais, as emissões de dióxido de enxofre por exemplo, tendem a causar impactos 

regionais, uma vez que este último, ao se combinar com a água das nuvens, gera ácido sulfúrico, 

que se precipita em forma de chuva ácida, normalmente longe do local de emissão do poluente. 

Outras emissões ainda têm impactos globais, ou seja, seus efeitos são percebidos em várias 

localidades do planeta, e nesse caso trata-se das emissões de dióxido de carbono, que configura 

caso de poluição de estoque, uma vez que se acumula na atmosfera, contendo a dispersão do 

calor irradiado da superfície do planeta, causando o efeito estufa (MUELLER, 2007). 

2.3 EXTERNALIDADES: ECONOMIA DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

Com relação à economia das mudanças climáticas, o economista e presidente do 

Instituto de Pesquisa sobre Mudança Climática e Meio Ambiente de Grantham, Nicholas Stern 

(2008) descreve as emissões de GEE como a maior falha de mercado com a qual nos 

defrontamos, cujos riscos são de escala global, e explica de que forma as mudanças climáticas 

estão relacionadas com as emissões de GEE. Primeiro, as pessoas emitem GEE através de suas 

decisões de consumo e de produção, esses fluxos acumulam-se em estoques de GEE na 

atmosfera, e sua taxa de acumulação depende do "ciclo do carbono" e da capacidade do planeta 

de absorção. Então os estoques de GEE na atmosfera aprisionam o calor, resultando em 

aquecimento global, levando consequentemente às mudanças climáticas, que afetam as pessoas, 

as espécies e as plantas, de diversas formas, como por exemplo através de tempestades, 

inundações, secas e aumento do nível do mar. 

Stern (2008) explica que as emissões de GEE são um tipo de externalidade de grande 

relevância no âmbito da ciência econômica, devido a quatro aspectos: i) trata-se de um 

fenômeno global em suas origens e impactos; ii) alguns dos efeitos das emissões de GEE são 

de longo prazo, e essas são geridas por um processo de estoque de fluxo; i i i) existe muita 
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incerteza em relação à maioria das etapas da cadeia científica das emissões de GEE; e iv) os 

seus efeitos são potencialmente grandes, e muitos deles podem ser irreversíveis. 

Diante deste cenário, Stern (2008), com o intuito de apresentar metas de estabilização 

de longo prazo dos estoques de GEE na atmosfera, e de expor seus riscos e custos, fez uma 

análise de forma a conciliar três pontos que, segundo ele, são peças-chave na análise econômica 

das mudanças climáticas. São eles, a economia de risco e incerteza, os vínculos entre economia, 

ética, e noção de responsabilidade com relação aos indivíduos e ao meio ambiente, e o papel da 

política econômica internacional. Desta forma, utilizando os dados do IPCC-AR4 

(Intergovernamental Panel on Climate Change - Fourth Assessment Report) publicado em 

2007, a análise aponta para a necessidade de alvos agregados de estabilização de GEE abaixo 

de 550 partes por milhão (ppm) de dióxido de carbono, o que corresponde a um corte de pelo 

menos 30% nas emissões globais de GEE, podendo chegar a um corte de 50% até 2050. 

De acordo com Stern (2008), atualmente as concentrações de GEE na atmosfera estão 

em torno de 430 ppm de CO2, e estão subindo cerca de 2,5 ppm de CO2 por ano, levando a crer 

que esses incrementos anuais atinjam um patamar acima de 3 e talvez até 4 ppm de CO2 no 

próximo século, o que favorece o aumento de mais de 5°C na temperatura global. 

Consequentemente, a maior parte do gelo do mundo derreteria, levando ao aumento do nível 

do mar, extinção de diversas espécies de animais, tempestades, inundações, e secas, e 

movimentos populacionais em grande escala, tendo em vista que a vida humana se tornaria 

difícil ou impossível em muitas regiões densamente povoadas atualmente. 

Não há como precisar a magnitude dos efeitos de um aumento desse patamar na 

temperatura global, mas segundo Stern (2008), a probabilidade é de que os impactos sejam 

desastrosos. Sendo assim, ao se pensar em metas de estabilização dos estoques de GEE na 

atmosfera, deve-se considerar não apenas quais ações tomar, mas sim por onde começar, e os 

custos de estabilização dependem fortemente de onde se começará a agir. A partir de 430 ppm 

de CO2, e estabilizando a 550 ppm de CO2 ou menos, provavelmente custaria cerca de 1% do 

PIB (Produto Interno Bruto) mundial, com boas políticas e tomadas de decisão oportunas. 

Passando para 450 ppm de CO2, custaria possivelmente três ou quatro vezes mais. Com uma 

má política, os custos podem ser ainda maiores. 

Desta forma, Stern (2008) afirma que o gerenciamento dos riscos e dos custos 

referentes à economia das mudanças climáticas é fundamental, mas que é muito difícil colocar 

um preço em consequências e riscos. Portanto, o ponto central de seu argumento é a prevenção 

de transformações globais climáticas mantendo o risco de aumento da temperatura abaixo de 
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5°C, sendo de extrema complexidade fornecer valores agregados plausíveis para os efeitos e 

danos das alterações na temperatura global. 

A partir da publicação impressa de 2007 do trabalho de Stern, uma revisão do mesmo 

foi realizada pelo economista e professor da Universidade de Yale, William D. Nordhaus, o 

qual também é conhecido pelos estudos acerca da economia das mudanças climáticas. Enquanto 

Stern argumenta que os danos causados pelas mudanças climáticas são grandes e que os países 

devem realizar reduções bruscas e imediatas nas emissões de GEE, Nordhaus (2007), em 

contrapartida, avalia a necessidade de ação imediata extrema e leva em conta a parte da 

economia que envolve interesses de mercado. 

Nordhaus (2007) ressalta que o trabalho de Stern foi publicado sem uma avaliação dos 

métodos e premissas por especialistas externos independentes, sendo os seus resultados de 

difícil reprodução. Por outro lado, ele salienta que o trabalho de Stern contribuiu de maneira 

importante na seleção de políticas de mudança de clima com o objetivo de equilibrar prioridades 

econômicas com perigos ambientais, corrigindo dessa forma uma das falhas fundamentais do 

Protocolo de Kyoto, que não possuía essa ligação. 

Uma das descobertas recentes da economia das mudanças climáticas foi a chamada 

"rampa da política climática", na qual busca-se retardar as mudanças climáticas através de 

modestas taxas de redução de emissões de GEE no curto prazo, seguidas de acentuadas 

reduções no médio e longo prazo, ou seja, trata-se de políticas que objetivam a desaceleração 

do aquecimento global cada vez maior com o tempo. A lógica da rampa da política climática é 

relativamente simples, pois, devido ao fato do capital ser produtivo, os investimentos de maior 

retorno são tangíveis, tecnológicos, e capital humano, incluindo pesquisa e desenvolvimento de 

tecnologias de baixo carbono. Para as próximas décadas, a previsão é a de que os danos 

causados pelas emissões de GEE aumentem em relação à produção, desta forma, torna-se 

eficiente transferir os investimentos para reduções mais intensivas de emissões de GEE 

(NORDHAUS, 2007). 

Ainda de acordo com Nordhaus (2007), grande parte dos estudos econômicos 

concluem que devem ser impostas reduções imediatas nas emissões de GEE, mas as questões 

complexas a serem respondidas são, qual o volume desta redução e com que rapidez deve 

ocorrer. Portanto, sua análise econômica procura estratégias que equilibrem o aumento dos 

custos das ações tomadas com os riscos da inação, uma vez que existem muitos riscos, custos 

e incertezas envolvidas em mudanças climáticas não verificadas. 
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2.4 A IMPORTÂNCIA DA AGROPECUÁRIA PARA O ESTADO DE SAO PAULO 

O estado de São Paulo tem grande relevância no âmbito nacional quando trata-se de 

agropecuária, tendo em vista que foi o terceiro estado no que se refere à representatividade na 

produção agropecuária para o ano de 20093, sendo responsável por 9,39% do total nacional, o 

que corresponde a R$ 7.129.842,45 provenientes de São Paulo (IPEA, 2019). A distribuição da 

produção agropecuária por estado brasileiro, para o ano de 2009, está apresentada no Gráfico 

1, onde os valores estão definidos a preços básicos do ano 2000. 

GRAFICO 1 - PIB ESTADUAL DA AGROPECUÁRIA PARA O ANO DE 2009. 
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FONTE: Elaboração da autora com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-
IBGE (2019). 

No que se refere à exportação de commodities agropecuárias, de acordo com o 

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC, 2019), o estado de São Paulo 

ocupou a primeira posição no ranking das exportações de produtos agrícolas no ano de 2018, 

correspondendo a aproximadamente US$ 10 bilhões (em FOB4), ou seja, sendo responsável por 

24,94% do total nacional das exportações de produtos agrícolas. No Gráfico 2 está representada 

a distribuição das exportações de produtos agrícolas por estado brasileiro, no ano de 2018. 

3 No ano de 2009, o estado com maior representatividade na produção agropecuária foi Minas Gerais, responsável 
por 14,45% do total nacional (R$ 10.969.807,39), seguido do estado do Rio Grande do Sul, responsável por 
11,84% do total nacional (R$ 8.993.006,64) (IPEA, 2019). 

4 FOB: Provém da expressão inglesa Free On Board, e faz parte dos chamados Incoterms, ou seja, International 
Commercial Terms, compilados e normatizados pela Câmara de Comércio Internacional (CCI). Significa que o 
exportador é responsável pela mercadoria até ela estar dentro do navio, para transporte, no porto indicado pelo 
comprador, e a mercadoria já deve ter sido desembaraçada na alfândega de partida e estar livre para ser levada. 
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GRÁFICO 2 - DISTRIBUIÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS AGRÍCOLAS POR 
ESTADO BRASILEIRO, NO ANO DE 2018. 
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FONTE: Elaboração da autora com base nos dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 
Serviços (MDIC, 2019). 

Já no que se refere às exportações de produtos pecuários, no mesmo ano, o estado de 

São Paulo ocupou a terceira posição no ranking brasileiro, ficando atrás somente de Santa 

Catarina e Paraná, gerando um valor de aproximadamente US$ 2 bilhões (em FOB), sendo o 

estado responsável por 14,76% do total nacional das exportações de produtos pecuários, 

conforme o Gráfico 3. 

GRÁFICO 3 - DISTRIBUIÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS PECUÁRIOS POR 
ESTADO BRASILEIRO, NO ANO DE 2018. 
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FONTE: Elaboração da autora com base nos dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 
Serviços (MDIC, 2019). 
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Desta forma, portanto, pode-se observar que o estado de São Paulo é um dos estados 

brasileiros mais relevantes quando trata-se da agropecuária e da receita proveniente dela, assim 

como quando trata-se das emissões de GEE, também provenientes deste setor, tendo em vista 

que no ano de 2017, o estado foi responsável pela emissão de cerca de 152 milhões de toneladas 

de CO2, ficando na terceira posição no ranking de emissões por estado5 (SEEG, 2019). 

Além disso, no mesmo ano, o setor da agropecuária foi responsável por 22% do total 

das emissões de GEE do estado, e ainda, dentre as categorias do setor em questão, a fermentação 

entérica foi responsável por 46,86% do total emitido no setor, seguida dos solos agrícolas 

(38,54%), da mudança de uso da terra (6,19%), do manejo de dejetos animais (5,27%), da 

queima de resíduos agrícolas (2,92%) e por fim, do cultivo de arroz (0,22%) (SEEG, 2019). 

Cabe destacar que neste trabalho, as emissões de GEE provenientes da agropecuária 

foram somadas às emissões de GEE provenientes do setor denominado mudança de uso da 

terra. Portanto, quando fala-se em emissões de GEE da agropecuária, o setor de mudança de 

uso da terra está sendo considerado também. 

As emissões de GEE para o ano de 2017, distribuídas por setor, no estado de São Paulo 

estão representadas no Gráfico 4, enquanto as emissões de GEE da agropecuária, distribuídas 

por categoria, estão representadas no Gráfico 5. 

GRÁFICO 4 - DISTRIBUIÇÃO DAS EMISSÕES DE GEE NO ESTADO DE SÃO PAULO POR 
SETOR, NO ANO DE 2017. 
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FONTE: Elaboração da autora com base nos dados do Sistema de Estimativa de Emissões de Gases 
de Efeito Estufa (SEEG, 2019). 

5 No ranking brasileiro de emissões de GEE de 2017, a primeira posição é ocupada pelo estado do Pará, responsável 
pela emissão de cerca de 237 milhões de toneladas de CO2, seguido do estado do Mato Grosso, responsável pela 
emissão de cerca de 233 milhões de toneladas de CO2 (SEEG, 2019). 
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GRÁFICO 5 - DISTRIBUIÇÃO DAS EMISSÕES DE GEE NO ESTADO DE SÃO PAULO POR 
CATEGORIA DO SETOR DA AGROPECUÁRIA, NO ANO DE 2017. 
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FONTE: Elaboração da autora com base nos dados do Sistema de Estimativa de Emissões de Gases 
de Efeito Estufa (SEEG, 2019). 

Neste contexto, esta monografia irá analisar como se distribuem no espaço as emissões 

de GEE provenientes da agropecuária, e a renda per capita gerada neste mesmo setor da 

economia. Esta análise irá permitir identificar a dinâmica espacial das emissões de GEE no 

estado de São Paulo, assim como verificar se existem clusters de renda agropecuária per capita, 

e clusters das emissões de GEE da agropecuária. 

46.86% 



28 

3 METODOLOGIA 

Nesta seção será introduzida a metodologia adotada no presente trabalho, a Análise 

Exploratória de Dados Espaciais (AEDE), que tem como objetivo primordial auxiliar no 

processo de especificação de modelos econométrico-espaciais, e é definida como uma 

coleção de técnicas para descrever a visualizar distribuições espaciais, identificar 
localidades atípicas (outliers espaciais6), descobrir padrões de associação espacial 
(clusters espaciais7), e sugerir diferentes regimes espaciais e outras formas de 
instabilidade espacial. (ANSELIN 8, 1999, citado por ALMEIDA, 2012, p. 102). 

Assim, a AEDE é utilizada com o intuito de descobrir se os dados selecionados para 

a análise estão distribuídos de maneira aleatória ou se seguem algum tipo de padrão espacial. 

Primeiramente, testa-se a hipótese de que os dados espaciais estejam distribuídos 

aleatoriamente, ou seja, que estes não dependam dos valores do atributo selecionado entre uma 

região e suas vizinhas. Este teste é realizado através da construção de uma estatística de 

autocorrelação espacial com variáveis espacialmente densas ou intensivas, uma vez que 

variáveis extensivas tendem a estar correlacionadas estritamente com a área ou população total 

da região, podendo levar a resultados enganosos, e são utilizadas uma medida de 

autocovariância, uma medida de variância e uma matriz de ponderação espacial (W) 

(ALMEIDA, 2012). 

3.1 MATRIZ DE PONDERAÇÃO ESPACIAL (W) 

Para mensurar a dependência espacial, ou seja, estimar parâmetros que forneçam o 

grau de interação espacial entre as variáveis escolhidas para a análise, especifica-se uma matriz 

de ponderação espacial (W), que procura refletir um determinado arranjo espacial das 

interações resultantes do fenômeno a ser estudado. Cada conexão entre duas regiões é 

representada numa célula desta matriz, que é chamada de peso espacial. Assim, para mensurar 

6 Outliers espaciais são observações discrepantes que não seguem o mesmo padrão de dependência espacial que 
os outros dados do estudo (ALMEIDA, 2012). 

7 Clusters são agrupamentos distintos nos dados, correspondendo frequentemente à multimodalidade na 
distribuição de probabilidades subjacente para os dados (ALMEIDA, 2012). 

8 ANSELIN, L. Interactive techniques and exploratory spatial data analysis. In Geographical Information Systems: 
Principles, Techniques, Management and Applications, p. 253- 266 New York, 1999. 
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o grau de conexão entre as regiões, utiliza-se o critério que for relevante para o fenômeno a ser 

estudado (ALMEIDA, 2012). 

Portanto, uma matriz de ponderação espacial é 

uma matriz quadrada de dimensão n por n. Os pesos espaciais wij representam o grau 
de conexão entre as regiões segundo algum critério de proximidade, mostrando a 
influência da região j sobre a região i . Assim, a matriz W é útil por realizar uma 
espécie de ponderação da influência que as regiões exercem entre si. (ALMEIDA, 
2012, p. 76). 

Diante disso, ela é representada da seguinte maneira: 

w n ... wln 

W= \ - : (1) 

3.1.1 Matrizes de Proximidade Geográfica 

3.1.1.1 Contiguidade 

Uma matriz de pesos espaciais binários pode ser construída com base na ideia de 

vizinhança, ou contiguidade, em que duas regiões são vizinhas caso elas possuam uma fronteira 

física em comum, fazendo com que elas tenham uma maior interação espacial. Com base neste 

conceito de contiguidade, tem-se que wij = 1 se i e j são contíguas, e wij = 0 se i e j não são 

contíguas. Além disso, considera-se que wii = 0, uma vez que a região não pode ser considerada 

vizinha de si própria, implicando que a matriz de contiguidade possua a sua diagonal principal 

composta por valores nulos (ALMEIDA, 2012). 

Ainda de acordo com Almeida (2012), para definir contiguidade, existem diversas 

possibilidades conforme distintas convenções, mas as duas mais utilizadas se chamam rainha e 

torre, em referência ao movimento de peças em um tabuleiro de xadrez. Na convenção de 

contiguidade torre, são consideradas contíguas apenas as fronteiras com extensão diferente de 

zero. Já na convenção rainha, além das fronteiras com extensão diferente de zero, são 

considerados também os vértices como contíguos. A representação das duas convenções de 

contiguidade estão apresentadas na Figura 2. 
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FIGURA 2 - MATRIZES DE CONVENÇÃO DE CONTIGUIDADE RAINHA E TORRE. 

B 

FONTE: Elaboração da autora com base em Almeida (2012). 

As matrizes de contiguidade binárias são simétricas, no sentido de que a influência que 

a região i exerce sobre a região j é a mesma que a região j exerce sobre a região i . Uma 

desvantagem da matriz binária de contiguidade é a de que não é garantida uma conectividade 

balanceada, visto que uma região pode ter muitos vizinhos, enquanto outra pode possuir poucos. 

Apesar disso, as matrizes de pesos espaciais de contiguidade possuem a grande vantagem de 

definir contiguidades de ordens superiores, ou seja, uma matriz de contiguidade de segunda 

ordem é composta dos vizinhos dos vizinhos da região em análise (ALMEIDA, 2012). 

3.1.1.2 Distância Geográfica 

O critério de conexão geográfica da matriz de pesos espaciais apoia-se na ideia de 

proximidade. Esta última, além de ser definida de acordo com a contiguidade, pode ser definida 

também de acordo com a distância geográfica. Segundo Almeida (2012), duas regiões próximas 

geograficamente têm uma maior interação espacial. A matriz mais utilizada é a matriz dos k 

vizinhos mais próximos, wij (k), baseada na distância geográfica medida em quilômetros ou 

milhas. Tem-se que wij (k) = 1 se dij < di (k), e wij (k) = 0 se dij > di (k), em que di (k) representa 

a menor distância para a região i , a fim de que esta região i tenha exatamente k vizinhos. 

Novamente, assume-se por convenção, que wii (k) = 0. 

Essa distância de corte varia de região para região, sendo por isso que i fica subscrito 

em di (k). Portanto, duas regiões são consideradas vizinhas se elas se encontram dentro da 

distância de corte delimitada para que se tenha o número k de vizinhos. A vantagem desta 

convenção é combater o desequilíbrio da conectividade de uma matriz, pois todas as unidades 

espaciais terão o mesmo número de vizinhos. Além disso, essa matriz garante que não haverá 

"ilhas", ou regiões sem nenhum vizinho (ALMEIDA, 2012). 
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Segundo Almeida (2012), é possível ainda, construir uma matriz de k vizinhos sem ser 

binária, mas baseada na distância inversa. Neste caso, tem-se que wij (k) = 1 / dij se dij < di (k), 

e wij (k) = 0 se dij > di (k). A influência de algum desses k vizinhos não é a mesma sobre a 

região i , sendo diferente dependendo do inverso da distância que os separa. Para definir a 

quantidade de vizinhos k a se considerar, Baumont9 (2004, citado por ALMEIDA, 2012) propõe 

rodar uma regressão linear por mínimos quadrados ordinários (MQO), testar os resíduos para 

autocorrelação espacial pela estatística I de Moran (descrita na seção 3.4.1) usando L matrizes 

de k vizinhos mais próximos e variando L de k = 1 a k = 20, e por fim, definir k que tenha 

gerado o maior valor do I de Moran estatisticamente significativo. 

Ainda segundo Almeida (2012), outra matriz de ponderação espacial de natureza 

geográfica é aquela que define proximidade com base na distância inversa a partir dos pontos 

centrais dos polígonos das regiões, ou com base na distância da principal cidade da região. 

Basicamente, quanto mais distantes duas regiões estiverem, menor será a interação entre elas. 

Genericamente, tem-se que wij (dij) = f (dij), em que f < 0. Os pesos espaciais wij (dij) são uma 

função da distância entre as regiões i e j , e a função f pode assumir a forma de distância inversa, 

onde wij = d i j - b , ou a forma de distância exponencial, onde wij = exp ( - bdij), em que b é um 

parâmetro de amortecimento da influência da distância sobre a força de interação. Em outras 

palavras, quanto maior b, menor a força de interação entre as regiões. 

Um dos problemas com esse tipo de matriz é que o parâmetro b é determinado 

arbitrariamente e a priori. Ademais, quando dij se aproxima do zero, wij (dij) torna-se muito 

grande, aproximando-se do infinito. Entretanto, a matriz de pesos espaciais baseada na distância 

inversa pode ser a melhor representação do arranjo da interação espacial. De acordo com 

Almeida (2012), 

[...] por representar o amortecimento do efeito da distância sobre o fenômeno a ser 
estudado, fazendo com que o que está mais próximo dependa mais do que aquilo que 
está mais distante. Ou seja, observações mais próximas revelam uma maior 
autocorrelação espacial do que observações que se encontram mais distantes. 
(ALMEIDA, 2012, p. 82). 

9 BAUMONT, C. Spatial effects in housing price models: do house prices capitalize urban development policies 
in the agglomeration of Dijjon? Université de Bourgogne, 2004. 
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3.2 NORMALIZAÇÃO DA MATRIZ DE PESOS ESPACIAIS 

Segundo Almeida (2012), um conceito importante na econometria espacial é a matriz 

de ponderação espacial normalizada na linha. Formalmente, ela pode ser expressa como: 

onde £ j w*j = 1. 

Desta forma, para normalizar uma matriz de ponderação espacial, segundo Almeida 

(2012) é necessário dividir as células representando os pesos espaciais de cada linha de uma 

matriz W pela somatória dos pesos das respectivas linhas. A normalização na linha da matriz 

de pesos espaciais produz assimetria, significando que a região i exerce uma influência distinta 

sobre a região j do que esta sobre a primeira região, ou seja, wij ^ wji. 

Ainda de acordo com Almeida (2012), a normalização da matriz W é relevante em 

dois aspectos. No primeiro aspecto, uma matriz normalizada na linha significa que a soma de 

suas linhas e colunas é limitada a um número finito n, sendo este o tamanho da amostra. 

Segundo, esta normalização permite a interpretação de média dos valores da variável nos 

vizinhos para a defasagem espacial, que é a chave para se definir posteriormente o conceito de 

defasagem espacial, tanto para a variável dependente (yi), quanto para as variáveis explicativas 

(X) e os termos de erro (e) (ALMEIDA, 2012). 

Das vantagens de se normalizar uma matriz de ponderação espacial, uma delas é a 

suavização espacial dos dados, e a outra, é a de facilitar a interpretação do peso espacial wji, 

pois indica qual a porcentagem da influência total exercida pela região j sobre a região i . 

Entretanto, essencialmente na matriz de distância inversa, a noção de decaimento da influência 

à medida que a distância geográfica entre as regiões aumenta, pode ser perdida com a 

normalização (ALMEIDA, 2012). 

3.3 PROPRIEDADES DAS MATRIZES DE PONDERAÇÃO ESPACIAL 

Segundo Almeida (2012), existe um conjunto de propriedades desejáveis que seja 

compartilhado por uma matriz de ponderação espacial. A primeira propriedade impõe que os 

pesos espaciais sejam não negativos e finitos ( 0 < w j i < co ). A segunda condição impede que a 

matriz W possua "ilhas" na base de dados espaciais, ou seja, regiões que não são contíguas a 
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nenhuma outra ( £ j w*j =É 0 ). A terceira propriedade convenciona que os elementos da 

diagonal principal sejam nulos ( wji = 0 ), primeiro porque nenhuma região pode exercer uma 

influência sobre si mesma, e segundo porque a adoção desta convenção implica uma facilidade 

computacional. A última propriedade estabelece que os pesos devam ser exógenos ( E (wji e) = 

0 ), pois não podem influenciar a variável dependente, para que as estimativas não fiquem 

viesadas, tornando-se inconsistentes. 

De acordo com Almeida (2012), a escolha da matriz a ser utilizada deve se originar, 

em primeiro lugar, das características do fenômeno a ser estudado. Em segundo lugar, os pesos 

espaciais da matriz W precisam atender às propriedades apresentadas anteriormente. De forma 

geral, é importante a seleção da matriz W que capture a maior autocorrelação espacial possível 

do fenômeno a ser estudado, fazendo com que as defasagens espaciais sejam medidas 

corretamente. 

Neste trabalho será utilizada a matriz de distância geográfica de k vizinhos. Após 

realizar os cálculos para selecionar a matriz de proximidade geográfica que resultasse no maior 

valor para a estatística I de Moran, dentre as matrizes de contiguidade de convenção rainha, 

torre, e a matriz de distância geográfica de k vizinhos mais próximos, esta última foi a que 

apresentou o maior valor significativo para a estatística I de Moran, para as emissões de GEE 

provenientes da agropecuária e mudança de uso da terra, nos municípios de São Paulo, no ano 

de 2016. O teste foi realizado definindo 5 vizinhos. 

3.4 ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS 

3.4.1 I de Moran global univariado 

Em um estudo de AEDE, é realizado um teste para verificar a aleatoriedade espacial 

dos dados, através da construção de uma estatística de autocorrelação espacial. Para isso, são 

necessários três elementos, uma medida de autocovariância, uma medida de variância dos dados 

e uma matriz de ponderação espacial (W). 

Segundo Almeida (2012), a autocorrelação espacial ocorre quando o valor de uma 

varíavel em determinada região i tende a estar associado ao valor desta variável nas regiões 

vizinhas j , podendo ser expressa pela matriz de variância-covariância: 

Cov ( yi , yj ) = E ( yi yj ) + E ( yi ) E (yj ) + 0 (3) 
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para i ^ j 

A partir disso, pode-se retirar dois tipos de autocorrelação espacial, uma global e outra 

local, sendo que ambas podem apresentar medidas univariadas e bivariadas (ALMEIDA, 2012). 

A diferença entre autocorrelação global e local, é que a estatística global busca a análise de 

dados como um todo, enquanto a estatística local estuda se os padrões globais estarão em 

consonância com os locais. Quando a análise é univariada, significa que o estudo busca uma 

associação entre regiões vizinhas de uma mesma variável, já no contexto bivariado, a 

associação estudada entre regiões vizinhas é fundada sob duas variáveis diferentes, ou seja, 

busca-se verificar se os valores de uma variável observada numa dada região guardam uma 

associação com os valores de uma outra variável observada em regiões vizinhas. 

3.4.1.1 Estatística I de Moran 

Dentre as estatísticas de autocorrelação existentes, a estatística I de Moran é a mais 

utilizadas na literatura. Trata-se de um coeficiente de autocorrelação espacial que utiliza a 

medida de autocovariância na forma de produto cruzado ( yi . yj ). Algebricamente, esta 

estatística é dada por: 

, nZiZjWijZiZj 

Ou matricialmente: 

n z'Wz 
S0 z'z 

(5) I 

Em que n corresponde ao número de regiões, z representa os valores da variável de 

interesse padronizada, Wz representa os valores médios da variável de interesse padronizada 

nos vizinhos, definidos segundo uma matriz de ponderação espacial W, da qual, o elemento 

referente à região i e à região j , é descrito como wij. S0 é equivalente à operação EEwij, 

significando que todos os elementos da matriz de pesos espaciais W devem ser somados. Além 

disso, o termo do numerador da equação (4), corresponde à autocovariância espacial, composta 

pelos produtos cruzados z'Wz. Sendo a estatística I de Moran um coeficiente de autocorrelação, 
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isso significa que é a relação da autocovariância do tipo produto cruzado pela variância dos 

dados (z'z) (ALMEIDA, 2012). 

Em outras palavras, a estatística I de Moran fornece a indicação formal do grau de 

associação linear entre os vetores de valores observados no tempo, e a média ponderada dos 

valores da vizinhança, ou suas defasagens espaciais (PEROBELLI, 2007). 

Pode-se observar que se a matriz de pesos espaciais for normalizada na linha, o termo 

S0, ou seja, o duplo somatório no denominador da expressão (S0) resulta em n. Assim, a equação 

(4) pode ser reescrita desta forma: 

Z ' W Z (6) 
z'z 

De acordo com Almeida (2012), quando testa-se a hipótese de aleatoriedade espacial, 

o I de Moral tem um valor esperado de - [ 1 / ( n - 1 ) ] , ou seja, o valor que seria obtido se não 

houvesse padrão espacial nos dados. Portanto, o valor calculado de I deve ser igual ao seu valor 

esperado dentro dos limites da significância estatística, se yi for independente dos valores nas 

regiões vizinhas. 

Dos resultados obtidos, quando os valores de I excedem o valor esperado, significa 

que tem-se autocorrelação espacial positiva, revelando similaridade entre os valores do atributo 

estudado e da localização espacial deste atributo, ou seja, altos valores de uma variável de 

interesse (y) tendem a estar próximos de altos valores desta mesma variável em regiões vizinhas 

(Wy), ou baixos valores de y tendem a estar próximos de baixos valores também de y em regiões 

vizinhas. Por outro lado, quando os valores de I ficam abaixo do valor esperado, significa que 

tem-se autocorrelação espacial negativa, revelando dissimilaridade entre os valores do atributo 

estudado e da localização espacial deste atributo, ou seja, um alto valor da variável de interesse 

de uma região tende a estar próximo de baixos valores desta mesma variável nas regiões 

vizinhas, e vice-versa (ALMEIDA, 2012). 

Assim, o I de Moran fornece três tipos de informação relevantes. 

II 

O nível de significância provê a informação sobre os dados estarem distribuídos 
aleatoriamente ou não. O sinal positivo da estatística I de Moran, desde que 
significativo, indica que os dados estão concentrados através das regiões. O sinal 
negativo, por sua vez, indica a dispersão dos dados. A magnitude da estatística fornece 
a força da autocorrelação espacial. Quanto mais próximo de um, mais forte é a 
concentração; quanto mais próximo de - 1, mais dispersos estão os dados. 
(ALMEIDA, 2012, p. 108). 
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3.4.1.2 Diagrama de dispersão de Moran 

Segundo Almeida (2012), o diagrama de dispersão de Moran é uma abordagem 

alternativa para visualizar a autocorrelação espacial, e mostra a defasagem espacial da variável 

de interesse no eixo vertical e o valor da variável de interesse no eixo horizontal. Trata-se de 

um gráfico de dispersão da nuvem de pontos representando as regiões, com a indicação da 

declividade da reta de regressão, a qual é estimada através de uma regressão linear simples por 

mínimo quadrados ordinários (MQO), especificada como: 

Wz = a + pz + e (7) 

Em que a é a constante da regressão, e é um termo de erro aleatório, e P é o coeficiente 

angular, sendo este último o coeficiente I de Moran: 

t = I = ^ ( 8 ) 

De acordo com Almeida (2012), o diagrama de dispersão de Moran fornece as 

informações dos quadrantes representando quatro tipos de associação linear espacial, sendo elas 

Alto-Alto (AA), Baixo-Baixo (BB), Alto-Baixo (AB) e Baixo-Alto (BA). O quadrante AA 

significa que as regiões exibem valores altos da variável de interesse rodeados por regiões que 

apresentam também valores altos. O quadrante BA significa que a região com um baixo valor 

da variável de interesse é circundada por regiões com alto valor. O quadrante BB refere-se a 

regiões com baixos valores da variável de interesse rodeados por regiões que também possuem 

valores baixos. E por fim, o quadrante AB significa que a região com um alto valor da variável 

de interesse é circundada por regiões com baixos valores. A representação dos quadrantes do 

diagrama de dispersão de Moran está apresentada na Figura 3. 
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FIGURA 3 - DIAGRAMA DE DISPERSÃO DE MORAN. 

Wz 

BA 

BB 

AA 

AB 

FONTE: Elaboração da autora com base em Almeida (2012). 

3.4.2 I de Moran global bivariado 

Segundo Almeida (2012), a autocorrelação espacial global pode ser verificada também 

em um contexto bivariado. A ideia intuitiva é descobrir se os valores de uma variável observada 

numa dada região guardam uma associação com os valores de outra variável observada em 

regiões vizinhas. O objetivo está na verificação da existência de um padrão espacial global entre 

duas variáveis diferentes, e para isso, calcula-se a estatística I de Moran para duas variáveis 

diferentes padronizadas, z1 e z2: 

n zt Wz2 

SQ Z I Z I 
(9) 

E se a matriz W for normalizada na linha, a equação (8) transforma-se em: 

zxzx 

(10) 

Assim, segundo Almeida (2012), este coeficiente tem dois componentes distintos. Por 

se tratar da versão bivariada da estatística I de Moran, o numerador refere-se a uma medida de 

covariância do tipo produto cruzado, enquanto o denominador refere-se a um reescalonamento 

utilizando a variância dos dados. O diagrama de dispersão de Moran bivariado plota no eixo 

z 
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horizontal os valores de uma variável padronizada, observados em uma determinada região, e 

no eixo vertical, o valor de outra variável padronizada, observado nas regiões vizinhas. Sendo 

assim, no gráfico da dispersão, a nuvem de pontos representa os valores de duas variáveis 

observadas nas regiões, com a indicação da declividade da reta de regressão, a qual é estimada 

através de uma regressão linear simples por MQO, assim como no contexto univariado, 

especificada como: 

Wz2 = a+pz1+e (11) 

O coeficiente I de Moran bivariado (P) pode ser interpretado como o coeficiente 

angular da reta de regressão da defasagem espacial (Wz2) contra a variável de interesse (z1), 

estimado por MQO: 

A -r Z ' i WZ2 

(3= I = — — 2 (12) 
r Zf1Z1

 v ' 

A interpretação do diagrama do Moran bivariado é feita da seguinte maneira: o 

quadrante AA refere-se às regiões com valores altos da variável de interesse plotada no eixo 

horizontal, próximos de regiões com valores altos da outra variável de interesse, plotados no 

eixo vertical. O quadrante BA refere-se às regiões com os valores baixos de uma variável de 

interesse, próximos de regiões com valores altos da outra variável de interesse. O quadrante BB 

significa que os valores baixos de uma variável de interesse são vizinhos de valores também 

baixos da outra variável de interesse. E, por fim, o quadrante AB, significa que os valores altos 

de uma variável de interesse estão rodeados por valores baixos da outra variável de interesse 

(ALMEIDA, 2012). 

3.4.3 I de Moran local univariado 

Conforme afirma Almeida (2012), as estatísticas de autocorrelação espacial global não 

têm capacidade de identificar a ocorrência de autocorrelação espacial local, estatisticamente 

significativa, uma vez que a indicação de padrões globais de autocorrelação espacial pode não 

estar em consonância com padrões locais, ou seja, ocorre quando uma indicação de ausência de 

autocorrelação global oculta padrões de autocorrelação local, o que pode apontar para o caso 

de evidência de clusters locais. Também pode ocorrer quando uma forte indicação de 
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autocorrelação global camufla outros padrões locais de associação, tais como clusters ou 

outliers espaciais. 

Com o intuito de capturar padrões locais de autocorrelação espacial estatisticamente 

significativos, Anselin (1995, citado por Almeida, 2012) propôs a utilização do indicador LISA 

(LocalIndicator of Spatial Association), o qual deve satisfazer dois critérios: 

a) A capacidade, para cada observação, de indicar clusters espaciais, estatisticamente 

significativos; 

b) A propriedade de que o somatório dos indicadores locais, para todas as regiões, é 

proporcional ao indicador de autocorrelação espacial global correspondente. 

O coeficiente Ii de Moran local faz uma decomposição do indicador global de 

autocorrelação na contribuição local de cada observação em quatro categorias (AA, BB, AB e 

BA), cada uma individualmente correspondendo a um quadrante no diagrama de dispersão de 

Moran. Além disso, para satisfazer a segunda condição, a soma dos indicadores locais do I de 

Moran é equivalente a: 

=S0m,2l = k.I (13) 
i 

Na equação (12), o fator de proporcionalidade para a equivalência da somatória dos 

indicadores locais e do indicador global, é k = S0m2, onde m2 = Y.i~^, mas levando em 

consideração a matriz W normalizada na linha, tem-se que S0 = n, fazendo k = Y,i z-l- Assim, o 

valor esperado da estatística Ii é dado por: 

E[Ii] = -Wi/(n=1) (14) 

Em que wi é a soma dos elementos da linha da matriz W. 

Utiliza-se o mapa de significância LISA para apresentar o conjunto de estatísticas 

obtido. O mapa de clusters LISA combina a informação do diagrama de dispersão de Moran e 

a informação do mapa de significância das medidas de associação local I i , ilustrando a 

classificação em quatro categorias de associação espacial estatisticamente significativas 

(ALMEIDA, 2012). 
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3.4.4 I de Moran local bivariado 

De acordo com Almeida (2012), pode-se obter uma medida de autocorrelação espacial 

local no contexto bivariado. Havendo duas variáveis de interesse, yi e xi, e padronizando-as, 

obtêm-se, respectivamente, zn e z2i. Readaptando a fórmula do Ide Moran local: 

I * 1 * 2 =zliWz2i (15) 

Em que Wz2i é a defasagem espacial da variável padronizada z2i. 

No que diz respeito à interpretação, de acordo com Anselin et al. (2003, p.7, citado por 

Almeida, 2012), "essa estatística dá uma indicação do grau de associação linear (positiva ou 

negativa) entre o valor para uma variável em uma dada locação i e a média de uma outra variável 

nas locações vizinhas". Além disso, é possível mapear os valores da probabilidade da medida, 

estatisticamente significativos, gerando o chamado mapa de significância bivariada do Moran 

local. 

3.5 BASE DE DADOS 

Com o objetivo de analisar a interação da economia com o meio ambiente, portanto, 

verificar a relação e a distribuição espacial das emissões de GEE provenientes da agropecuária, 

e a renda agropecuária per capita, dos 645 municípios que compõem o estado de São Paulo, dos 

anos 2010 e 2016, foi utilizada a base de dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) para obter o valor adicionado bruto (VAB) da agropecuária, e o valor de cada 

município de São Paulo foi dividido pelo seu respectivo número de habitantes, a fim de obter o 

VAB per capita. 

Já os dados de emissões de GEE foram obtidos a partir do SEEG (Sistema de 

Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa), dos quais foram selecionadas 

somente as emissões provenientes dos setores da agropecuária e da mudança de uso da terra, 

dos municípios do estado de São Paulo. 

Em relação ao VAB, os valores de 2016 foram deflacionados para Reais de 2010, 

utilizando como índice de preços o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). Já sobre 

os dados de emissões de GEE, cabe ressaltar que o SEEG utiliza as diretrizes do Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), e a base metodológica é o 3° 
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Inventário Brasileiro de Emissões e Remoções Antrópicas de Gases do Efeito Estufa, publicado 

pelo MCTIC (Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações). 

No que se refere ao escopo de GEE, as estimativas incluem as emissões de todos os 

gases previstos nos Inventários, incluindo o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4) e o 

óxido nitroso (N2O), que respondem por mais de 99% das emissões em carbono equivalente 

(CO2e) e outros como HFCs (SEEG, 2019). 

A métrica de carbono equivalente utilizada pelo SEEG e selecionada para o presente 

trabalho foi a do GWP (Global Warming Potential), que considera a influência dos gases na 

alteração do balanço energético da Terra, e é medido para um prazo de 100 anos. Portanto, foi 

selecionada a emissão do gás cuja nomenclatura é CO2e (t) GWP-AR5, significando portanto, 

que trata-se da emissão do gás carbono equivalente, que os valores estão medidos em toneladas, 

e que foi utilizado o 5° Relatório do IPCC. 

Assim, a partir dos valores obtidos, pode-se observar que, em média, o VAB per capita 

em termos reais, cai de 2010 para 2016, devido principalmente à crise de 2016, consequência 

da recessão econômica que ocorreu no Brasil neste período, onde houve de fato uma queda no 

PIB (Produto Interno Bruto), e notadamente do PIB agropecuário. As emissões de GEE seguem 

o mesmo padrão de queda de 2010 para 2016. As estatísticas descritivas dos dados podem ser 

observadas na Tabela 1. 

TABELA 1 - ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DOS DADOS. 

Valor Adicionado Bruto da Agropecuária 
per capita (em R$) 

CO2e (t) GWP-AR5 

2010 2016 2010 2016 

Total 1908009,86 1821607,00 45675883,21 44259591,17 

Média 2958,15 2824,20 70815,32 68619,52 

Mediana 2176,68 1949,78 53981,35 53048,34 

Maior valor 
16252,81 25688,24 395045,75 426179,44 

Maior valor 
Suzanópolis Cássia dos Coqueiros Itapetininga Registro 

Menor valor 0,00 

Águas de São Pedro 

0,00 

Águas de São Pedro 

11,00 

São Caetano do Sul 

83,00 

Águas de São Pedro 

Desvio padrão 2955,08 3052,51 59199,10 59314,22 

FONTE: Elaboração da autora. 
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Com relação às emissões de GEE da agropecuária, pode-se observar que os seis 

municípios que mais emitiram GEE, em 2010, em ordem decrescente, foram Itapetininga, 

Rancharia, Piracicaba, Itapeva, Mirante do Paranapanema e Castilho, e o município que menos 

emitiu GEE em 2010 foi São Caetano do Sul. Em contrapartida, em 2016, os municípios que 

mais emitiram GEE, em ordem decrescente, foram Registro, Rancharia, Iguape, Miracatu, 

Mirante do Paranapanema e Cunha, e o município que menos emitiu GEE em 2016 foi Águas 

de São Pedro. A distribuição das emissões de GEE dos anos de 2010 e 2016 pode ser observada 

na Figura 4. 

Para os dados de emissões de GEE da agropecuária, foram utilizados mapas de 

percentis do software Geoda, que agrupam os dados em seis categorias fixas, possibilitando a 

visualização dos municípios que mais emitiram GEE em cada ano. 
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FIGURA 4 - MAPAS DE DISTRIBUIÇÃO DAS EMISSÕES DE GEE DA AGROPECUÁRIA DE 

2010E2016. 

EMISSÕES DE GEE DE 2010 

> 9 9 ° o ( 6 ) 1272992.485 : 395045.750] 

EMISSÕES DE GEE DE 2016 

• > 9 9 » o ( 6 ) [274086.173 : 426179.440] 

FONTE: Elaboração da autora utilizando o software Geoda. 

Já com relação ao VAB per capita da agropecuária, dos municípios de São Paulo, pode-

se observar na Figura 5, que os municípios que mais geraram renda a partir da agropecuária, 

em 2010, estão relativamente bem distribuídos pelo estado, com exceção da região sudeste, 

onde localiza-se a região metropolitana de São Paulo, o VAB per capita é menor em termos 
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reais, justamente porque os municípios dessa região têm suas atividades mais voltadas para os 

setores da indústria, do comércio e principalmente para o setor de serviços, e consequentemente, 

menos voltadas para a agropecuária, por se tratar de uma região onde se localiza o principal 

centro econômico do país, a grande São Paulo, e outros municípios como São Bernardo do 

Campo, Mogi das Cruzes e Guarulhos. 

Em 2016, não se observa mudança em termos de distribuição do VAB per capita nesta 

região sudeste, que permanece com valores baixos do VAB per capita da agropecuária. 

Observa-se no mapa, porém, que em 2016 existe uma concentração de municípios que 

produzem um VAB per capita da agropecuária relativamente alto, na região sul do estado, onde 

se localizam, entre outros, os municípios de Itapeva, Ribeirão Branco e Buri. Desta forma, nota-

se que em 2010, esta região, que não tinha elevado VAB per capita da agropecuária, agora se 

configura nos maiores valores de VAB per capita do estado. 

É possível observar também, que a região sul, que possui elevado VAB per capita da 

agropecuária, também se destaca com elevadas emissões de GEE da agropecuária, da mesma 

forma que a região sudeste, onde se localiza a capital do estado, que se caracteriza por possuir 

baixos valores do VAB per capita da agropecuária, também possui baixos valores de emissões 

de GEE da agropecuária. 

Para os dados do VAB per capita da agropecuária, foram utilizados mapas quantílicos 

do software Geoda. A distribuição dos valores foi determinada em quatro categorias com igual 

número de observações, atribuindo assim quase o mesmo número de observações para cada um 

dos quatro quantis do mapa. 
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FIGURA 5 - MAPAS DE DISTRIBUIÇÃO DO VAB PER CAPITA DA AGROPECUÁRIA DE 

2010E2016. 

VAB DF. 2010 

• |4363.260: 16252.810|(161) 

VAB DE 2016 

• [1949.780:4063.170](162) 

• [4093.530: 25688.240] (161) 

FONTE: Elaboração da autora utilizando o software Geoda. 
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4 ANALISE DOS RESULTADOS 

Nesta seção serão apresentados os resultados da análise espacial das emissões de GEE 

provenientes da agropecuária, relacionadas com o VAB per capita da agropecuária, nos anos 

de 2010 e de 2016, nos municípios de São Paulo. 

Foi utilizada a estatística de autocorrelação espacial I de Moran, e para todas as 

variáveis selecionadas, pode-se observar autocorrelação espacial positiva significativa nos 

valores obtidos nas estatísticas I de Moran, revelando similaridade entre os valores das variáveis 

estudadas e a localização espacial destas variáveis, o que indica que os dados estão 

concentrados através das regiões. 

No que diz respeito à análise univariada do VAB per capita da agropecuária, o 

resultado da estatística I de Moran de 2010 foi de 0,300, enquanto a de 2016 foi de 0,260, 

indicando uma pequena queda na concentração da variável nas regiões, de 2010 para 2016. Na 

Figura 6 pode-se observar o diagrama de dispersão de Moran de cada ano, onde os valores do 

VAB per capita da agropecuária estão alocados no eixo horizontal, e as defasagens espaciais da 

mesma variável estão alocadas no eixo vertical. 

Para uma melhor análise do padrão de concentração espacial da variável VAB per 

capita da agropecuária, foram utilizados os indicadores LISA, que capturam a evidência de 

clusters espaciais presentes nos dados. Na Figura 7 pode-se observar os mapas de clusters 

espaciais do VAB per capita da agropecuária, de 2010 e 2016. Com relação ao VAB per capita 

FIGURA 6 - DIAGRAMAS DE DISPERSÃO DE MORAN DO VAB PER CAPITA DA 

AGROPECUÁRIA DE 2010 (A) E 2016 (B). 

FONTE: Elaboração da autora utilizando o software Geoda. 
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da agropecuária de 2010, percebe-se a existência de um cluster espacial significativo do tipo 

BB (Baixo-Baixo) na região sudeste do estado, onde localiza-se a capital do estado de São 

Paulo, indicando que trata-se de uma região cujos municípios possuem baixos valores do VAB 

per capita da agropecuária, e que está rodeada de municípios que também possuem baixos 

valores da mesma variável, e isto é explicado pelo fato de que as atividades destes municípios 

não estão voltadas para a agropecuária, mas sim para os setores da indústria, do comércio e de 

serviços. 

Em contrapartida, alguns pequenos clusters espaciais do tipo AA (Alto-Alto) estão 

presentes nas regiões norte e oeste do estado, onde localizam-se os municípios de Valparaíso, 

Paraguaçu Paulista, Paulo de Faria e Planalto, indicando que estes municípios, que possuem 

altos valores do VAB per capita da agropecuária, estão próximos de municípios que também 

possuem altos valores desta mesma variável. 

Em 2016, não houve mudança significativa no padrão de concentração espacial da 

variável VAB per capita da agropecuária na região sudeste do estado, onde permanece o cluster 

espacial do tipo BB. Por outro lado, houve o surgimento de outros clusters espaciais do tipo 

AA que não verificavam em 2010, enquanto outros desapareceram, como ocorreu na região do 

município de Valparaíso, onde havia um cluster espacial do tipo AA em 2010, mas em 2016 o 

mesmo não se verifica, por conta da queda da participação da agropecuária no total do VAB 

per capita do município, que era de 19,27% em 2010 e caiu para 11,76% em 2016 (SEADE, 

2019). 

Já em relação aos novos clusters espaciais do tipo AA, nota-se o surgimento destes nas 

regiões dos municípios de Teodoro Sampaio e Itapeva, cujos VABs per cpita da agropecuária 

aumentaram 69,21% e 260,88%, respectivamente, de 2010 para 2016 (SEADE, 2019), 

justificando assim o surgimento destes novos clusters espaciais. 
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FIGURA 7 - MAPAS DE CLUSTERS ESPACIAIS DO VAB PER CAPITA DA AGROPECUÁRIA 

DE 2010 E 2016. 

VAB DE 2010 

• Bano-Alto (24) 
J Alto-Baixo (3) 

VAB DE 2016 

Alto-Baixo (7) 

FONTE: Elaboração da autora utilizando o software Geoda. 

No que se refere à análise univariada das emissões de GEE provenientes da 

agropecuária, o resultado da estatística I de Moran de 2010 foi de 0,267, enquanto a de 2016 

foi de 0,298, apresentando assim uma autocorrelação espacial positiva, o que indica uma 

similaridade entre os valores desta variável e a localização espacial desta mesma variável. Na 
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Figura 8 pode-se observar o diagrama de dispersão de Moran de cada ano, onde os valores das 

emissões de GEE da agropecuária estão alocados no eixo horizontal, e as defasagens espaciais 

da mesma variável estão alocadas no eixo vertical. 

FIGURA 8 - DIAGRAMAS DE DISPERSÃO DE MORAN DAS EMISSÕES DE GEE DA 

AGROPECUÁRIA DE 2010 (A) E 2016 (B). 

A Horan's 1:0.267 B MorarVs 1:0.298 

7 -5 - 3 - 1 1 3 5 _ 8 -5 - 2 1 4 7 
GEE2010 GEE2016 

FONTE: Elaboração da autora utilizando o software Geoda. 

Para verificar o padrão de concentração espacial da varável emissões de GEE da 

agropecuária, foram utilizados os indicadores LISA, a fim de visualizar a evidência de clusters 

espaciais nos dados. Na Figura 9 pode-se observar os mapas de clusters espaciais das emissões 

de GEE da agropecuária de 2010 e 2016. 

Para as emissões de GEE de 2010, pode-se observar a presença de um cluster espacial 

do tipo BB na região sudeste do estado, seguindo o mesmo padrão da análise do VAB per capita 

agropecuário, ou seja, os municípios desta região, onde localiza-se a capital do estado de São 

Paulo, possuem baixos valores de emissões de GEE da agropecuária, e estão rodeados de 

municípios que também possuem baixos valores desta mesma variável. 

Isso é explicado porque os municípios desta região têm suas atividades mais voltadas 

para os setores da indústria, do comércio e de serviços, e menos voltadas para a agropecuária, 

então consequentemente as emissões de GEE da agropecuária são menores, formando assim 

este cluster espacial do tipo BB. Em 2016, ainda observa-se a presença deste cluster espacial 

na região sudeste do estado, mas o mesmo se reduz de tamanho. 

Existem também alguns clusters espaciais do tipo AA espalhados pelo estado, são 

quatro clusters espaciais do tipo AA mais significativos em 2010, onde municípios que possuem 

altos valores de emissões de GEE da agropecuária estão rodeados de municípios que também 
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possuem altos valores desta mesma variável, e localizam-se nos arredores dos municípios de 

Valparaíso, Teodoro Sampaio, Rancharia e Itapeva. 

Já em 2016, nota-se que os clusters espaciais do tipo AA localizados nas regiões dos 

municípios de Valparaíso, Teodoro Sampaio e Rancharia, não se se alteram, se comparados 

com 2010, porém, não se observa em 2016, o cluster espacial que existia em 2010 e se 

localizava na região do município de Itapeva. Por outro lado, observa-se a presença de um novo 

cluster espacial do tipo AA que em 2010 não se observava, o qual localiza-se na região sul do 

estado, nas proximidades do município de Iguape. 
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FIGURA 9 - MAPAS DE CLUSTERS ESPACIAIS DAS EMISSÕES DE GEE DA 

AGROPECUÁRIA DE 2010 E 2016. 

EMISSÕES DE ÜEE DE 2010 

| Baixo-Alto (11) 
Alto-Baixo (12) 

EMISSÕES DE GEE DE 2016 

• Baixo-Alto (9) 
| Alto-Baixo (21) 

FONTE: Elaboração da autora utilizando o software Geoda. 

No que se refere à análise bivariada, a estatística I de Moran é calculada para as duas 

variáveis, o VAB per capita da agropecuária e as emissões de GEE da agropecuária, e o 

resultado obtido para a estatística I de Moran foi de 0,169 para 2010, e 0,138 para 2016, sendo 

que tais resultados indicam uma autocorrelação espacial positiva, ainda que inferior se 

comparada com a análise univariada, o que significa que no contexto bivariado, as estatísticas 
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I de Moran apontam para uma distribuição espacial menos concentrada, mas ainda pode-se 

afirmar que os valores da variável VAB per capita da agropecuária de uma dada região guardam 

uma associação com os valores da variável emissões de GEE da agropecuária nas regiões 

vizinhas. 

Analisando-se então o diagrama de dispersão de Moran no contexto bivariado, no eixo 

horizontal são plotados os valores da variável emissões de GEE da agropecuária, enquanto no 

eixo vertical são plotados os valores do VAB per capita da agropecuária, observados nas regiões 

vizinhas. Na Figura 10, pode-se verificar portanto, os diagramas de dispersão de Moran de cada 

ano, das duas variáveis em estudo. 

FIGURA 10 - DIAGRAMAS DE DISPERSÃO DE MORAN DAS EMISSÕES DE GEE DA 

AGROPECUÁRIA E DO VAB PER CAPITA DA AGROPECUÁRIA, DE 2010 (A) E 2016 (B). 

-6 -4 -2 0 2 4 6 -9 -6 -3 0 3 6 9 
VAB2010 VAB2016 

FONTE: Elaboração da autora utilizando o software Geoda. 

Por fim, na Figura 11, tem-se a distribuição dos clusters espaciais LISA para 

verificação dos padrões de concentração espacial, quando trata-se da análise bivariada das 

variáveis VAB per capita da agropecuária e emissões de GEE da agropecuária. Primeiramente, 

em 2010 constata-se um cluster espacial do tipo BB na região sudeste, onde fica a capital do 

estado de São Paulo, o que indica que os municípios desta região que possuem um baixo valor 

do VAB per capita da agropecuária estão rodeados de municípios que possuem também um 

baixo valor, mas da variável emissões de GEE da agropecuária. 

Observa-se em 2010 alguns clusters espaciais do tipo AA nas regiões norte e oeste do 

estado, nos arredores dos municípios de Barretos, Valparaíso e Paraguaçu Paulista, o que 

significa que estes municípios, que possuem um alto valor do VAB per capita da agropecuária 

estão próximos de municípios que possuem também um alto valor de emissões de GEE da 
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agropecuária. Porém em 2016, o cluster espacial localizado na região do município de 

Valparaíso não se observa mais, isso porque este município teve uma redução da participação 

da agropecuária no total do VAB per capita, e também uma redução nas emissões de GEE da 

agropecuária. 

Além disso, pode-se constatar em 2016 um novo cluster espacial do tipo AA na região 

do município de Itapeva, o qual não se constatava em 2010, uma vez que houve um aumento 

substancial do VAB per capita da agropecuária neste município. 
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FIGURA 11 - MAPAS DE CLUSTERS ESPACIAIS DO VAB PER CAPITA DA AGROPECUÁRIA 

E DAS EMISSÕES DE GEE DA AGROPECUÁRIA, DE 2010 E 2016. 

VAB E GEE DE 2010 

FONTE: Elaboração da autora utilizando o software Geoda. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A importância do meio ambiente no estudo da economia tem crescido cada vez mais, 

quando se discute sobre crescimento e desenvolvimento econômico, uma vez que a conservação 

dos recursos naturais limitados depende da conscientização sobre os impactos causados pela 

má utilização do patrimônio ambiental. A intensificação da poluição nas economias 

industrializadas, juntamente com a escala elevada da economia mundial e com o aumento da 

capacidade humana de transformar o meio ambiente e modificar o ecossistema, que cresce 

desde a Revolução Industrial, pressionando a base de recursos naturais do planeta, levam à 

discussões que colocam a questão do meio ambiente num patamar de grande relevância. 

Os estudos que buscam verificar os impactos das emissões de GEE na atmosfera, têm 

se tornado importantes no âmbito da economia do meio ambiente, tendo em vista que o 

fenômeno do aquecimento global é causado pelo aumento da concentração destes gases na 

atmosfera, que são emitidos em todos os setores da economia, pois os processos de produção e 

de consumo sempre geram resíduos e dejetos que são depositados no meio ambiente e na 

atmosfera, gerando poluição como externalidade negativa, e efeitos prejudiciais sobre a 

sanidade e estabilidade dos sistemas ecológicos, e sobre o bem-estar humano. 

Diante disso, o presente estudo buscou analisar a interação da economia com o meio 

ambiente, através da relação entre as emissões de GEE da agropecuária, levando em conta que 

este setor foi responsável por 70% das emissões totais em 2017 (SEEG, 2018), e a renda per 

capita gerada neste mesmo setor, o Valor Adicionado Bruto (VAB) per capita da agropecuária. 

A análise foi realizada utilizando como ferramenta a Análise Exploratória de Dados 

Espaciais (AEDE), para verificar a distribuição espacial dos dados, através da construção da 

estatística de autocorrelação espacial I de Moran, e identificar padrões espaciais de aglomeração 

ou dispersão, ou seja, verificar se existe autocorrelação espacial entre as emissões de GEE da 

agropecuária, e a renda per capita agropecuária, nos municípios de São Paulo, nos anos de 2010 

e 2016. 

Portanto, foram calculadas as estatísticas I de Moran para as duas variáveis, no 

contexto univariado, analisando cada variável isoladamente, e também no contexto bivariado, 

relacionando as duas variáveis para a análise. Os resultados obtidos, tanto na análise univariada, 

quando na bivariada, trazem autocorrelação espacial positiva significativa, nos valores das 

estatísticas I de Moran, apontando para o fato de que existe similaridade entre os valores das 

variáveis estudadas e a localização espacial destas variáveis, o que indica que os dados estão 

concentrados através das regiões. 
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Em outras palavras, as emissões de GEE da agropecuária estão correlacionadas 

espacialmente com a renda per capita do mesmo setor, sendo possível então identificar 

diferentes padrões de associações espaciais entre os municípios do estado de São Paulo, ou seja, 

através dos valores obtidos nas estatísticas I de Moran, pode-se afirmar que as variáveis 

analisadas apresentam dependência espacial. 
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