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Resumo: O objetivo deste trabalho é avaliar a distribuição espacial da produtividade 

agropecuária dos municípios do Rio Grande do Sul em 2017. Para tal, foi construído um 

Índice de Produtividade Agropecuária e a partir da técnica de análise fatorial por componentes 

principais se utilizou a análise exploratória dos dados espaciais para verificar a distribuição 

espacial da produtividade agropecuária nos municípios gaúchos. A partir dos resultados 

encontrados, é possível observar que os municípios com maior produtividade agropecuária do 

Rio Grande do Sul estão concentrados espacialmente na região central do estado, onde foi 

encontrado um cluster principal do tipo alto-alto, englobando dentre eles os municípios de 

Pelotas, Canguçu, Cachoeira do Sul, Camaquã, Rio Pardo e Santa Cruz do Sul. 
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Abstract: The objective of this work is to evaluate the spatial distribution of the agricultural 

productivity of the municipalities of Rio Grande do Sul for the year 2017. For this, an Index 

of Agricultural Productivity was constructed from the technique of Factorial Analysis by 

Principal Components, and later analyzed the spatial distribution of agricultural productivity 

in the municipalities of the state of Rio Grande do Sul using the Exploratory Analysis of 

Spatial Data technique. From the results obtained, it is possible to observe that the 

municipalities with higher agricultural productivity in Rio Grande do Sul are spatially 

concentrated in the central region of the state, where a main cluster of the high-high type was 

found, including among them the municipalities of Pelotas, Canguçu, Cachoeira do Sul, 

Camaquã Rio Parto and Santa Cruz do Sul. 
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1.  INTRODUÇÃO 

  

O Brasil destaca-se no cenário internacional na oferta de alimentos, porque é capaz de 

reunir as vantagens comparativas naturais, decorrentes dos fatores edafo-climáticos 

favoráveis, ao aporte de pesquisa e desenvolvimento (P&D) que proporcionam avanço 

tecnológico em todas as etapas da produção agropecuária e política pública de apoio ao setor. 

Este cenário não é diferente no Rio Grande do Sul. 

De acordo com Battisti et al. (2013), no âmbito nacional, um dos principais estados 

produtores de bens agropecuários, e responsável por grande parte da produção agrícola 

brasileira é o Rio Grande do Sul, pois possui tipos férteis de solo, precipitações 

pluviométricas consideráveis, capital necessário ao investimento em maquinário e produtos 

químicos, fatores que são contribuintes ao aumento da produtividade deste setor. Também não 

se pode deixar de destacar todo o aprendizado acumulado pelo agricultor gaúcho ao longo de 

décadas. 

O Rio Grande do Sul, conforme apontam os dados do Censo Agrário (2017), 

congregam 365.052 estabelecimentos agropecuários, que abrangem uma área de, 

aproximadamente, 21,6 milhões de hectares, sendo 42% ocupada com pastagens, 36% com 

lavouras, 16% com matas e florestas e 6% com outras atividades. 

A agropecuária está presente em, praticamente, todo território gaúcho, pois, em 2014, 

cerca de 280 municípios consideraram este setor como sua principal atividade econômica, 

mesmo sendo desconcentrada territorialmente. Além disso, grande parcela dos produtos 

ofertados pelo setor é destinada ao mercado internacional, contribuindo na contração de renda 

externa (FEE, 2017). 

Na literatura acerca do tema, os trabalhos de Gasques, Bacchi e Bastos (2018), e 

Ferreira et al. (2016) analisaram a produtividade agropecuária em uma perspectiva 

relacionada à produtividade total dos fatores (PTF). Carvalho e Barreto (2006) e Costa et al. 

(2013) observam a influência que a PTF pode gerar no desenvolvimento econômico da região. 

Ozaki (2008) e Almeida, Perobelli e Ferreira (2008) estudaram a questão da produtividade 

agropecuária por meio de uma modelagem econométrica espacial, buscando identificar os 

níveis de dependência ou heterogeneidade espaciais entre as determinadas áreas analisadas. 

Santos, Ferreira e Campos (2018) utilizam a análise fatorial para estudar o desenvolvimento 

rural de Minas Gerais. Arruda (2010) construiu um índice a partir dos escores fatoriais para 

mensurar a sustentabilidade do agronegócio em Goiás. E em Almeida (2005), encontra-se 

aplicação da econometria espacial para estimar a função de produção agropecuária espacial de 

Minas Gerais. Estes estudos demonstram que a análise multivariada e de econometria espacial 

são amplamente utilizadas para estudar fenômenos agropecuários. 

Assim, surge a seguinte problemática: a produtividade agropecuária dos municípios 

gaúchos, medido pelo índice gerado a partir dos escores fatoriais realizados, é correlacionada 

espacialmente no estado do Rio Grande do Sul?  

Para responder ao problema de pesquisa, delineia-se como objetivo geral do trabalho 

avaliar a distribuição espacial da produtividade agropecuária dos municípios do Rio Grande 

do Sul em 2017. Dentre os objetivos específicos estão: Construir um índice de produtividade 

para a agropecuária nos municípios gaúchos, verificar a concentração espacial dos municípios 

com maior produtividade e; identificar cluster espacial local. 

Para a construção do índice, é utilizada a análise fatorial por componentes principais, 

enquanto a análise espacial dos dados é realizada através do índice de Moran global e local, 

pertencentes à Análise Exploratória dos Dados Espaciais (AEDE). 

Cabe ressaltar, que a principal contribuição do presente estudo é a criação do índice de 

produtividade agropecuário, o qual permite, de forma complementar, buscar evidências 

empíricas a respeito de quais áreas possuem maior/menor produtividade agropecuária e se 



existem evidências estatísticas de associações espaciais relacionadas aos valores encontrados 

no índice de produtividade agropecuária calculado. Além disso, diferentemente dos trabalhos 

supracitados, esta pesquisa direciona-se ao Rio Grande do Sul e se incorporam, neste estudo, 

as variáveis do censo agropecuário referente à pecuária. 

É importante ressaltar que o índice desenvolvido neste trabalho se refere apenas a um 

ano da amostra de dados, 2017. Esta limitação é originada pela escassez e dificuldade de obter 

informações desagregadas para municípios. 

Para atingir os objetivos apontados acima, o presente trabalho se estrutura em outras 

quatro seções, além desta introdução. A Seção 2 apresenta a metodologia empregada, a saber, 

a análise multivariada, e a análise exploratória dos dados espaciais. Na Seção 3 são 

apresentados os resultados obtidos na pesquisa. Na Seção 4 são expostas as principais 

conclusões alcançadas com este estudo. 

 

2. METODOLOGIA 

  

Esta seção apresenta a metodologia utilizada na pesquisa, e está dividida em: Análise 

Fatorial (subseção 2.1); a subseção (2.2) elucida a construção do índice de produtividade 

agropecuária; os elementos de econometria espacial utilizados nesta pesquisa estão presentes 

em (2.3); e, por fim, na subseção (2.4) consta a descrição da base de dados utilizada. 
 

2.1. ANÁLISE FATORIAL 

  

Basicamente “a análise fatorial (AF) é uma técnica de interdependência, [...] cujo 

propósito principal é definir a estrutura inerente entre variáveis na análise (HAIR et al., 

2009)”. De acordo com Mingoti (2017), a AF possibilita redução de muitas variáveis em um 

menor número de fatores não correlacionados entre si. Assim, cada variável é explicada por 𝑛 

fatores comuns e mais um termo de erro (1), como segue: 

 

𝑋𝑖 = 𝑎𝑖1𝐹1 + 𝑎𝑖2𝐹2 + ⋯ + 𝑎𝑖𝑗𝐹𝑗 + 𝜀𝑖                                       (1) 

 

em que, 𝑋𝑖 são as variáveis observadas; o grau de correlação entre os fatores e as variáveis é 

fornecido por 𝑎𝑖𝑗, tecnicamente conhecidos como cargas fatoriais; os fatores comuns não 

correlacionados entre si estão representados por 𝐹𝑗 e o termo de erro é 𝜀𝑖.  

Observa-se, na equação (1), que a variação de cada variável é explicada por: i) um 

fator de variabilidade comum e; ii) um elemento de variação específico. Assim, o termo de 

erro corresponde aos erros de medição e não pode ser explicado pelos fatores comuns.  

A AF é elaborada, no presente estudo, a partir do método de componentes principais 

(CP). Na abordagem de CP os fatores são estimados a partir da variância dos dados, assim é 

possível obter uma primeira combinação linear das variáveis com grande poder explicativo da 

variância. Após isso, remove-se a parte já explicada da variação dos dados e roda outra 

combinação linear dos dados restantes que explique o máximo da variação dos dados. Tal 

processo se repete de tal forma que o primeiro fator carregará o maior poder de explicação das 

variâncias totais dos dados, o segundo fator terá o segundo maior poder de explicação e assim 

sucessivamente (MINGOTI, 2017). 

No presente trabalho, foi utilizado o método varimax de rotação ortogonal dos fatores.  

O objetivo da rotação ortogonal é redistribuir a variância entre os fatores, a rotação ortogonal 

proporcionará um padrão relativamente mais simples de interpretação, pois, possibilita que os 

coeficientes de correlação entre as variáveis e os fatores fiquem mais próximo de zero ou um 

(MINGOTI, 2017). 



Destarte, é aplicado o teste de esfericidade de Bartlett para a matriz de correlação e o 

critério de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). O teste Bartlett é utilizado para verificar se a matriz 

de correlação é igual à matriz identidade, isto é, 𝐻0: 𝑃𝑝𝑥𝑝 = 𝐼𝑝𝑥𝑝, contra 𝐻0: 𝑃𝑝𝑥𝑝 ≠ 𝐼𝑝𝑥𝑝, em 

que 𝑃𝑝𝑥𝑝 é a matriz de correlação e 𝐼𝑝𝑥𝑝 é a matriz identidade. Para que o modelo seja 

adequado, deve-se rejeitar 𝐻0. Já o teste KMO compara as correlações simples e parcial 

observadas entre as variáveis. A estatística KMO varia entre 0 e 1, tal que valores próximo a 

1, como 0,8 ou 0,9, sugerem que o modelo está bem ajustado, valores entre 0,7 e 0,8 são 

considerados bons, enquanto valores entre 0,7 e 0,6 são considerados irregulares, valores 

como 0,5 e 0,6, são considerados ruins, e entre 0,1 e 0,5 inapropriados.  (HAIR et al. 2009; 

MINGOTI, 2017). 

 

2.2. CONSTRUÇÃO DO ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE AGROPECUÁRIA 

 

O Índice de Produtividade Agropecuária (IPA) é construído a partir dos escores 

fatoriais. Formalmente, tem-se: 

 

 𝐼𝑃𝐴𝑚 = ∑ (
𝜎𝑗

2

∑ 𝜎𝑗
2𝑝

𝑗=1

𝐹𝑗𝑚)

𝑝

𝑗=1

      (2) 

 

Em que, 𝐼𝑃𝐴𝑚 é o índice de produtividade agropecuária do m-ésimo município 

gaúcho; 𝜎𝑗
2 é a variância explicada pelo fator j; 𝑝 é o número de fatores escolhidos; ∑ 𝜎𝑗

2𝑝
𝑗=1  

representa o somatório das variâncias explicadas pelos p fatores extraídos e 𝐹𝑗𝑚é o escore 

fatorial do município 𝑚, do fator j. 

Os índices foram padronizados com objetivo de evitar escores elevados bem como 

valores fatoriais negativos. Assim, os índices foram delimitados em um intervalo de zero a 

um, conforme expressa a equação (3): 

 

 

𝐼𝑃𝐴𝑚 =
𝐼𝑃𝐴𝑚 − 𝐼𝑃𝐴𝑚𝑖𝑛

𝐼𝑃𝐴𝑚á𝑥 − 𝐼𝑃𝐴𝑚𝑖𝑛
                           (3) 

 

em que, 𝐼𝑃𝐴𝑚𝑖𝑛 é o menor índice calculado entre os municípios amostrados e 𝐼𝑃𝐴𝑚á𝑥 é o 

maior índice entre os municípios. 

 

2.3. ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS ESPACIAIS (AEDE) 

 

De posse do 𝐼𝑃𝐴𝑚, recorre-se à abordagem da AEDE para analisar a distribuição 

espacial da produtividade agropecuária dos municípios gaúchos, via mapas de concentração, 

índice de Moran global, e I de Moran local para detecção de clusters espaciais locais. 

De acordo com Almeida (2012), a AEDE, por meio do índice de Moral local, é capaz 

de identificar padrões de associação espacial, que remetem a algumas características 

importantes, como: observar a distribuição espacial de uma variável em análise, identificar 

clusters locais espaciais, e localizar observações que se distinguem muito das demais, 

denominadas de outliers espaciais.  

Segundo Almeida (2012), o Índice de Moran global expressa a relação de dependência 

espacial entre determinadas áreas. No caso do presente trabalho, utilizam-se as matrizes de 

contiguidade queen e rook. Essas matrizes possuem relação binária, ou seja, assume valor 0, 



se o município 𝑖 não faz fronteira com o município 𝑗, ou 1 se os municípios são fronteiriços 

nos lados e nos vértices.  

O Índice de Moran global é expressa por meio de um parâmetro que mede a proporção 

dos desvios em torno da média da autocorrelação espacial em âmbito global, o qual pode ser 

obtido, formalmente, como: 

 

                                         𝐼 =
∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑦𝑖𝑦𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑦𝑖
2𝑛

𝑖=1

                                               (4) 

 

em que, 𝑛 refere-se ao número de observações, 𝑤𝑖𝑗 se trata dos elementos da matriz de pesos 

espaciais, 𝑦𝑖 e 𝑦𝑗 representam a produtividade agropecuária dos municípios gaúchos, 

calculado em relação aos desvios em torno da média. 

Os valores obtidos deste índice podem variar entre -1 e 1, em que os valores 

resultantes próximos a zero mostram que as regiões, em análise, possuem baixa correlação 

espacial. Os valores mais aproximados a -1 demonstram que está presente uma correlação 

espacial negativa entre as regiões, e por fim, os valores próximos a 1 identificam que há 

correlação espacial positiva entre as áreas estudadas (ALMEIDA; 2012). 

Um outro recurso muito utilizado nas AEDE é o Índice de Moran Local univariado (𝐼𝑖 

de Moran local), também, conhecido como Local Indicator of Spatial Association (LISA). O 

cálculo desse índice segue a mesma lógica do global. O LISA analisa somente as relações 

individuais entre determinadas áreas e suas vizinhas, enquanto o global abrange todas as 

relações individuais. 

A estatística de autocorrelação local subdivide-se em quatro classes: alto-alto (AA), 

baixo-baixo (BB), alto-baixo (AB) e baixo-alto (BA), onde o termo “alto” refere-se a valores 

superiores à média de determinada variável em uma área, e “baixo” corresponde a valores 

inferiores à média apresentada da variável analisada na área de interesse
7
, formalmente: 

 

                                                 𝐼𝑖 = 𝑧𝑖 ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑧𝑗
𝑗
𝑗=1                                                          (5) 

 

em que 𝐼𝑖 refere-se ao índice de Moran local, 𝑧𝑖 retrata a variável do índice de produtividade 

da agropecuária padronizada, indicada na região i, 𝑤𝑖𝑗 corresponde aos elementos da matriz 

de contiguidade e 𝑧𝑗 a variável do índice de produtividade agropecuária padronizada referente 

à região j. 

O 𝐼𝑖 de Moran local identifica a associação espacial linear para cada observação da 

amostra, são geradas 𝑛 estatísticas 𝐼𝑖, correspondente a cada município amostrado, e os seus 

correspondentes níveis de significância. Como se torna difícil e tedioso analisar estes valores 

individualmente, uma maneira indicada é mapeá-los para, assim, facilitar a interpretação das 

estimativas realizadas (ALMEIDA; 2012). 

Os programas utilizados para a realização dessas estimativas são o Data Analysis and 

Statistical Software (STATA) versão 15
8
, para a realização da análise fatorial, e o software 

livre An Introduction to Spatial Data Analysis (GeoDa), versão 1.12, para a análise 

exploratória dos dados espaciais. 
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2.4. DESCRIÇÃO DOS DADOS 

  

Para a consecução do presente estudo, foram coletadas informações relacionadas a 

vinte e uma variáveis. Cabe ressaltar, que essas variáveis foram escolhidas com base na 

literatura brevemente apresentada na Seção 1. As siglas dessas variáveis, as suas fontes, bem 

como a data de referência estão no Quadro 1. Para as variáveis 𝑋1, 𝑋2, 𝑒 𝑋3 o ano de referência 

é 2015, já que não foram encontradas informações mais recentes e para as demais variáveis 

tomam-se como base os resultados preliminares do censo agropecuário de 2017. 

A amostra do trabalho é composta por 485 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. 

A exclusão de doze municípios ocorreu porque existem variáveis cobertas para não identificar 

o informante, isto é, consta apenas a letra X, assim, os munícipios que apresentavam essa letra 

em alguma variável foram excluídos da amostra (IBGE, 2018). Além disso, cabe ressaltar que 

as variáveis com traço foram substituídas por zero, porque segundo o IBGE, esse símbolo 

equivale ao zero absoluto. 

 

Quadro 1- Descrição das variáveis observadas 

Variável Descrição Ano Fonte 

X1 
Valor adicionado bruto a preços básicos da agropecuária 

(R$) 
2015 

FEE* 

X2 Consumo de energia elétrica rural (MWh) 

X3 Valor da produção agrícola e animal 

IBGE** 

X4 Adubação química e orgânica 

2017 

X5 Aplicação de calcário e outros corretivos 

X6 
Área dos estabelecimentos agropecuários com uso de 

irrigação 

X7 Área dos estabelecimentos agropecuários (hectares) 

X8 Área colhida lavouras (h) (temporárias + permanentes) 

X9 Número de máquinas 

X10 Número de estabelecimentos com irrigação (unidade) 

X11 Número de estabelecimentos agropecuários (unidade) 

X12 Obtenção de empréstimos 

X13 Pessoal ocupado agropecuária 

X14 Uso de agrotóxicos 

X15 Efetivo dos rebanhos (total) 

X16 Número de estabelecimentos com assistência técnica (sim) 

X17 
Número de estabelecimentos com despesa em medicamento 

para animais 

X18 
Número de estabelecimentos com despesa na formação de 

pastagens 

X19 
Número de estabelecimentos com sal, ração e outros 

suplementos 

X20 Veículos existentes no estabelecimento agropecuário 

X21 Compra de animais 
Fonte: Elaborado pelos autores 
*Fundação de economia e estatística 

**Instituto brasileiro de Geografia e Estatística. Dados preliminares do censo agropecuário 2017 
 

Diante do exposto, a próxima seção apresenta os resultados obtidos na análise fatorial, 

onde foi possível construir o índice de produtividade agropecuária a partir dos escores 

fatoriais e, assim, realizar a AEDE. 



3. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

  

As apresentações dos resultados nesta seção estão divididas em duas subseções, sendo 

a primeira contemplada pelo cálculo do índice de produtividade da agropecuária nos 

municípios do Rio Grande do Sul (𝐼𝑃𝐴𝑚) e, na segunda, a análise exploratória dos dados 

espaciais (AEDE), onde se verifica os níveis de autocorrelação espacial do 𝐼𝑃𝐴𝑚. 

 

3.1.CALCULANDO E ANALISANDO O 𝐼𝑃𝐴𝑚 

 

Esta seção começa com os testes estatísticos básicos (esfericidade de Bartlett e KMO). 

Conforme sinalizado na seção anterior, esses testes servem para se concluir acerca da 

viabilidade técnica da análise fatorial no presente caso. O teste de Bartlett gerou uma 

estatística de 13.000 com valor 𝑝 = 0,00, apontando para a rejeição da a hipótese nula, a um 

nível de significância estatística muito baixo, inferior a 1% de significância. Isso indica que a 

matriz de correlação não é uma identidade e que, portanto, os dados são adequados para 

seguir a análise.  

O teste KMO é aplicado com objetivo de reforçar o teste de Bartlett, e o valor obtido é 

0,8869, considerado na literatura como um valor ótimo. Assim, as Tabelas 1 e 2 ilustram a 

análise fatorial efetuada pelo do método dos componentes principais. 

 

Tabela 1 – Resultados estimados: número de fatores, raízes características e variâncias 

explicadas.  

Fatores Raiz Característica 
Variância 

Explicada 

Variância 

Acumulada 

F1 10.64305 0.5068 0.5068 

F2 2.78737 0.1327 0.6395 

F3 1.17369 0.0559 0.6954 

F4 1.08043 0.0514 0.7469 

Fonte: Elaborado pelos autores no software Stata a partir dos dados da pesquisa. 

 

Na Tabela 1 estão as raízes características (autovalores) da matriz de correlação 

amostral, com as proporções relativas da variância explicada. Os fatores escolhidos atendem 

ao critério da raiz característica maior que a unidade. Nesse sentido, os quatro fatores 

identificados explicam, conjuntamente, 74,64% da variância total dos dados.  

Após efetuar a rotação ortogonal, pelo método varimax, apresenta-se na tabela 2 as 

comunalidades de cada variável, e os coeficientes de correlação entre variáveis e fatores. 

Como critério de associação entre os fatores e elementos, são utilizadas as cargas fatoriais 

acima de 0,7, conforme sugerido por Mingoti (2017). No entanto, a variável (X9) com a 

estatística de 0,6949 é incorporada na análise por ser um valor limítrofe da estatística de corte 

considerada. 

Destarte, o Fator 1 representa 50,68% da variância total e está relacionado com as 

variáveis adubação química e orgânica (X4), aplicação de calcário e outros corretivos do solo 

(X5), número de máquinas e equipamentos (X9), número de estabelecimentos agropecuários 

(X11), obtenção de empréstimos (X12), pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários 

(X13), uso de agrotóxicos (X14)  e número de estabelecimentos com assistência técnica 

(X16). Assim, dado o conjunto de variáveis agregadas, o Fator 1 é chamado de Indicador de 

Investimento e Manutenção do Processo Produtivo (Tabelas 2). 

O Fator 2 representa 13,27% da variância total e está correlacionado com o VAB 

agropecuário (X1), valor da produção agrícola e animal (X3), Área dos estabelecimentos 

agropecuários com uso de irrigação (X6), Área dos estabelecimentos agropecuários (ha.) (X7)  



e Área colhida das lavouras (ha.) (X8). O Fator 2 é chamado de Indicador de Produção 

(Tabela 2). 

O Fator 3 explica 5,59% da variância dos dados, estando relacionado com o número de 

estabelecimentos com despesas em medicamentos para animais (X17), número de 

estabelecimentos com despesas com sal, ração e outros suplementos (X19)  e compra de 

animais (X21). O Fator 3 é chamado de Indicador de Gastos com Animais (Tabela 2). 

 

 Tabela 2 – Cargas fatoriais e comunalidade.  

Variável Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Comunalidade 

X1 0.2946 0.8439 0.2260 0.0215 0.8504 

X2 -0.0547 0.3262 0.1797 0.5222 0.4144 

X3 0.3952 0.8527 0.0852 0.0027 0.8904 

X4 0.7336 -0.1758 0.2848 0.2996 0.7400 

X5 0.8675 0.2461 0.2468 0.0025 0.8742 

X6 -0.1184 0.7131 0.0938 0.2149 0.5775 

X7 0.0976 0.8043 0.2427 0.0980 0.7249 

X8 0.1621 0.8011 0.1900 -0.2119 0.7491 

X9 0.6949 0.6101 0.1947 0.0155 0.8932 

X10 0.4707 0.3976 -0.0118 0.3562 0.5066 

X11 0.7850 0.2456 0.4569 0.0392 0.8868 

X12 0.8111 0.2199 0.3110 -0.0932 0.8117 

X13 0.7714 0.3735 0.3620 0.0831 0.8725 

X14 0.8987 0.0111 0.3114 -0.0355 0.9060 

X15 0.0944 -0.1070 -0.0300 0.7607 0.7872 

X16 0.7151 0.1054 0.5133 0.0347 0.7872 

X17 0.5548 0.2325 0.7595 0.0341 0.9399 

X18 0.3740 0.2063 0.6748 0.0299 0.6387 

X19 0.5538 0.2249 0.7614 0.0534 0.9397 

X20 0.3320 0.1100 0.3729 0.1838 0.2952 

X21 0.2472 0.2335 0.8187 0.0149 0.7861 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Já o Fator 4 se relaciona apenas com a variável (X15), Indicador Efetivo dos 

Rebanhos. Este fator explica 5,14% da variância total (Tabela 2).  

Pode-se dizer que esses fatores estão relacionados ao uso intensivo da terra e, dessa 

forma, o ganho de produtividade decorre de investimentos e manutenções dos equipamentos e 

máquinas empregados na atividade. Assim, a fim de verificar a correlação de cada fator com 

as respectivas variáveis, foram obtidos os escores fatoriais dos respectivos fatores para a 

construção do 𝐼𝑃𝐴𝑚. 

Dessa forma, com esse índice variando de 0 a 1, os municípios com o maior índice 

são: Canguçu (𝐼𝑃𝐴𝑚 = 1), São Lourenço do Sul (0,82), Venâncio Aires (0,74), Caxias do 

Sul (0,70), Pelotas (0,58), Candélária (0,57), Camaquã (0,55). No oposto, os municípios 

com 𝐼𝑃𝐴𝑚 próximo de zero são Imbé (0,057), Santa Tereza (0,043), Santo Antônio da 



Patrulha (0,02), Lajeado (0,01), Unistalda (0,007) e Arroio dos Ratos com (0). O valor 

médio do IPA é 0,16. 

É importante destacar que a atividade agropecuária, proveniente de pequenas 

propriedades, está presente em todo território gaúcho, conforme já sinalizado. Em muitos 

desses casos, o uso intensivo da terra e da mão de obra está ligado ao trabalho familiar, onde a 

diversificação na produção é importante, porque estas famílias, além de produzir para a 

própria subsistência, são ofertantes de produtos agropecuários, nesse sentido, os diferentes 

níveis de 𝐼𝑃𝐴𝑚 podem estar relacionados ao alcance do mercado e a vocação desses para 

produzir bens agropecuários.  

 

3.2. ANÁLISANDO A CORRELAÇÃO ESPACIAL DO 𝐼𝑃𝐴𝑚 

 

Antes de se avançar para a análise espacial, pode-se verificar (Figura 1) a distribuição 

espacial do 𝐼𝑃𝐴𝑚 dos municípios gaúchos em 2017. As áreas foram coloridas de acordo com 

os valores apresentados no índice, sendo a cor mais clara referente aos municípios com índice 

de produtividade menor e as tonalidades mais escuras são os que apresentam os maiores 

valores do 𝐼𝑃𝐴𝑚.  

 

Figura 1- Distribuição espacial do índice de produtividade agropecuária dos municípios do 

Rio Grande do Sul em 2017. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir do software Geoda utilizando os dados da pesquisa. 
Nota: A cor preta no mapa refere-se aos municípios em que não foram encontrados dados (12) e a duas áreas mal 

interpretadas pelo shapefile que são: a lagoa dos patos e a lagoa mirim, representadas por estas grandes áreas 

pretas na parte inferior do mapa. Portanto, não foi possível calcular seus respectivos índices de produtividade da 

agropecuária. 

  

Os municípios que apresentaram os maiores níveis de produtividade agropecuária 

foram: Canguçu, São Lourenço do Sul e Venâncio Aires e Caxias do Sul, que estão no 

intervalo de valores entre 0,214 e 1. O município de Caxias do Sul está localizado na serra 

gaúcha, região proeminente na produção de uva. Os outros três municípios estão associados à 

produção de fumo, produto com elevado valor de produção por hectare e vinculado à 

agricultura familiar. De modo geral, os municípios com maiores níveis de produtividade estão 

bem dispersos em todo o estado, sendo, portanto, inapropriado afirmar que a produtividade 

está localizada em uma determinada área isolada. 



Já os municípios com os menores 𝐼𝑃𝐴𝑚, também, estão dispersos pelo estado. Por 

exemplo, o município de Imbé está localizado no litoral do estado, enquanto os municípios de 

Unistalda e Santo Antônio da Patrulha estão localizados nas regiões Norte-Oeste e 

Metropolitana, respectivamente. Segundo Souza et. al (2015), a agricultura familiar nesses 

municípios apresentou baixo desempenho competitivo. 

 Na Figura 2 se observa a distribuição espacial dos valores municipais do 𝐼𝑃𝐴𝑚, de 

acordo com os percentis da amostra. O índice é dividido em seis classes, definidas de acordo 

com a legenda da Figura 2, as quais se subdividem entre os percentis de valores menores que 

1% até maior que 99%. 

 

Figura 2- Distribuição espacial do 𝐼𝑃𝐴𝑚 dos municípios do Rio Grande do Sul por percentil 

do valor total em 2017. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do software Geoda utilizando os dados da pesquisa. 

Nota: A cor preta no mapa refere-se aos municípios em que não foram encontrados dados (12) e a duas áreas mal 

interpretadas pelo shapefile que são: a lagoa dos patos e a lagoa mirim, representadas por estas grandes áreas 

pretas na parte inferior do mapa. Portanto, não foi possível calcular seus respectivos índices de produtividade da 

agropecuária. 

 

Na Figura 2, representados pela cor vermelha, estão os municípios com índice entre 

0,578 e 1, são eles: Canguçu, São Lourenço do Sul, Venâncio Aires, Caxias do Sul e Pelotas. 

Basicamente, a produtividade agropecuária destes municípios é superior a 99% dos 

municípios gaúchos. O outro ponto a ser destacado, relaciona-se com municípios localizados 

ao extremo norte e extremo sul do estado, que apresentam níveis de produtividade 

agropecuária inferior àqueles localizados no centro do Rio Grande do Sul. 

A diferença de produtividade entre os extremos Sul e Norte, para com o centro do 

estado, pode ocorrer devido à produção intensiva de uma cultura e/ou a falta de vocação para 

determinada produção. Por exemplo, Caxias do Sul está situada em uma região conhecida 

pela produção de uva, enquanto os outros municípios com elevados índices, localizados na 

região Centro-Sul, fazem parte de uma área que possui importante elo com a indústria 

fumageira do Brasil (VARGAS E OLIVEIRA, 2012). 

Ademais, conforme observado nas Figuras 1 e 2, o 𝐼𝑃𝐴𝑚 é bastante heterogêneo, e 

baixos níveis do 𝐼𝑃𝐴𝑚 podem encontrar-se associados a problemas estruturais, como: 

depender exclusivamente da demanda local, a área rural em que a propriedade está localizada 



possui baixa produtividade dos recursos naturais e baixo uso de tecnologias. Fatores, estes, 

que elevam os custos de produção, tornando o produto final mais caro e, consequentemente, a 

renda do produtor menor. 

Agora, voltando o foco da análise para I de Moran global univariado, presente na 

Tabela 3, pode-se observar, de acordo com as matrizes de contiguidade queen (rainha) e rook 

(torre), que o 𝐼𝑃𝐴𝑚 é autocorrelacionado espacialmente entre os municípios do Rio Grande 

do Sul, visto que, a hipótese nula: aleatoriedade espacial, é rejeitada a um nível de 

significância menor que 1%. Em outras palavras, utilizando qualquer das duas convenções de 

matrizes de ponderação, pode-se afirmar que o 𝐼𝑃𝐴𝑚 está, de forma global, 

autocorrelacionado espacialmente no Rio Grande do Sul. 

 

Tabela 3 - Coeficiente I de Moran global univariado do índice de produtividade agropecuária 

nos municípios gaúchos em 2017. 

 

Variáveis analisadas 

 Convenção 

Rainha Pseudo p- valor  Torre Pseudo p-valor 

I. da produtividade agropecuária       0.1830           (0.0010)         0.1850         (0.0010) 
Fonte: Estimado pelos autores no software GeoDa, com base nos dados da pesquisa.  

Nota: A pseudo-significância empírica baseada em 999 permutações aleatórias; (*) significativo a um nível de 

significância de 1%; (**) significativo a um nível de significância de 5%. 

 

Além do teste supracitado, também, se utiliza o I de Moran local univariado, o qual 

permite captar a formação de clusters locais espaciais, entre uma determinada área e suas 

regiões vizinhas, formando um conglomerado. 

A Figura 3 apresenta os municípios do Rio Grande do Sul que tiveram os coeficientes 

do I de Moran local estatisticamente significativos. Os municípios são classificados por cores 

selecionadas, de acordo com os níveis de significância correspondentes.  

 

Figura 3. Mapa de significância dos clusters locais do índice de produtividade agropecuária 

dos municípios do Rio Grande do Sul em 2017. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do software Geoda utilizando os dados da pesquisa. 

Nota: A cor preta no mapa refere-se aos municípios em que não foram encontrados dados (12) e a duas áreas mal 

interpretadas pelo shapefile que são: a lagoa dos patos e a lagoa mirim, representadas por estas grandes áreas 

pretas na parte inferior do mapa. Portanto, não foi possível calcular seus respectivos índices de produtividade da 

agropecuária. 

. 
 



Os municípios representados pela cor branca (404 municípios) não são 

estatisticamente significantes; os municípios retratados pela cor verde, com tom mais claro, 

são significativos a 5% de significância, somando um total de 51 municípios; os municípios 

com tom verde “intermediário” possui significância estatística a 1% (24 municípios); já 

municípios relacionados ao tom verde mais escuro são estatisticamente significantes a 0,1% 

(6 municípios). Além disso, foram realizadas simulações ao nível de significância de 10%, 

então, foram observados 103 municípios significativos estatisticamente.  

   Tendo em vista os municípios que apresentaram valores do I de Moran local 

significativos estatisticamente, a Figura 4, apresenta o mapa de clusters locais do índice de 

produtividade da agropecuária para os municípios do Rio Grande do Sul.  Pode-se identificar 

quatro tipos de clusters, gerados utilizando a matriz de contiguidade rainha, o AA, em que 

valores altos em um determinado município são correlacionados com valores também altos 

em seus municípios vizinhos, BB, no qual valores baixos em uma determinada área são 

correlacionados com valores baixos em suas áreas vizinhas, e seguindo a mesma lógica, os de 

BA e AB. 

O principal cluster encontrado na Figura 4 é especificado na cor vermelha, indicando 

que valores altos obtidos no índice de produtividade da agropecuária nestes municípios estão 

correlacionados com valores altos em seus vizinhos. Os principais municípios pertencentes a 

este grupo são: Pelotas, Canguçu, Cachoeira do Sul, Camaquã, Rio Pardo e Santa Cruz do 

Sul. 

 

Figura 4- Mapa de clusters locais do 𝐼𝑃𝐴𝑚 do Rio Grande do Sul em 2017 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do software Geoda utilizando os dados da pesquisa. 

Nota: A cor preta no mapa refere-se aos municípios em que não foram encontrados dados (12) e a duas áreas mal 

interpretadas pelo shapefile que são: a lagoa dos patos e a lagoa mirim, representadas por estas grandes áreas 

pretas na parte inferior do mapa. Portanto, não foi possível calcular seus respectivos índices de produtividade da 

agropecuária. 

 

Uma ressalva, em 2017, grande parte dos municípios gaúchos que apresentaram 

autocorrelação espacial do 𝐼𝑃𝐴𝑚 se localizaram nas regiões do Vale do Rio Pardo e Centro 

Sul. Estas regiões são caracterizadas pela FEE como regiões produtoras de fumo e arroz, 

enquanto que as outras regiões, localizadas na parte norte do estado, produtoras de soja, trigo 

e milho, e sudeste, produtora de arroz, apresentaram valores do I de Moran local não 

significativo estatisticamente (FIGURA 4). 



Nas regiões onde foram identificados os principais clusters encontram-se municípios 

com elevados 𝐼𝑃𝐴𝑚. De acordo com a Associação dos fumicultores do Brasil (AFUBRA), é 

na Região Sul do Brasil que está concentrada, aproximadamente, 98% da produção de tabaco 

brasileira. Na safra 2014/2015, municípios como Camaquã (𝐼𝑃𝐴𝑚 = 0,55), Canguçu 

(𝐼𝑃𝐴𝑚 = 1) e Santa Cruz do Sul (𝐼𝑃𝐴𝑚 = 0,42), juntos, somaram cerca de 10.940 

produtores, que ofertaram 47.487 toneladas de fumo. Se adicionado os municípios de 

Venâncio Aires (𝐼𝑃𝐴𝑚 = 0,74) e Candelária (𝐼𝑃𝐴𝑚 = 0,57), compõem-se o grupo dos cinco 

maiores produtores de tabaco no Brasil, referente à safra 2014/215.  

Segundo Vargas e Oliveira (2012), as regiões do Vale do Rio Pardo e Centro Sul 

contam com uma gama de municípios cuja economia depende das atividades associadas à 

cultura do fumo, e que estão diretamente ligadas à indústria fumageira do País. Já a produção 

de arroz, conforme aponta o Instituto Rio Grandense de Arroz (IRGA), o município de 

Camaquã, localizado na região centro sul, obteve a oitava maior produção de arroz irrigado no 

RS, referente à safra 2017/2018, com 247.851 toneladas. No entanto, a produção de arroz, 

está localizada, principalmente, na região Sul-Sudoeste do RS, e divide espaço com a 

pecuária, onde se destacam municípios como Uruguaiana (𝐼𝑃𝐴𝑚 = 0,27), Alegrete (𝐼𝑃𝐴𝑚 =
0,29) e Itaqui (𝐼𝑃𝐴𝑚 = 0,14), que apresentaram clusters isolados, de menor relevância 

(FONSECA et. al, 2017; FIGURA 1). Em termos gerais, as atividades relacionadas à 

produção de fumo estão relacionadas à pequena propriedade familiar, enquanto a produção de 

arroz, no RS, está relacionada a grandes produtores. 

A explicação de municípios com elevados valores do 𝐼𝑃𝐴𝑚 formarem os principais 

clusters nas regiões produtoras de fumo pode estar relacionada ao fato de que muitos 

estabelecimentos são intensivos na produção desta cultura, diferente das outras regiões, com 

índices relativamente mais baixos. Nesse sentido, Oliveira (2016) destaca que os produtores 

de fumo estão integrados à cadeia de produção de empresas como a Alliance One Brasil 

Exportadora de Tabaco Ltda., localizada no Vale do Rio Pardo. A empresa participa de todo o 

ciclo da cultura, desde o fornecimento de variedades da espécie e insumos, assistência técnica, 

até a garantia de compra da produção. Assim, os resultados estimados fazem sentidos, já que 

os municípios com os maiores 𝐼𝑃𝐴𝑚 estão localizados em regiões com empresas que 

proporcionam a especialização técnica e o melhor manejo dos recursos, tal que os produtores 

conseguem maximizar a produção de acordo com a demanda das empresas instaladas e a 

vocação produtiva da região. Este padrão de produção é diferente da produção agropecuária 

dos municípios com menores índices que não formaram clusters estatisticamente 

significativos (FIGURA 4), pois, de maneira geral, os produtores maximizam a produção de 

acordo com as características das terras, diversificação das culturas, clima e demanda local. 

Outro ponto que chama atenção, além do que foi destacado a respeito da Figura 4, é o 

município de Caxias do Sul, no qual o 𝐼𝑃𝐴𝑚 é elevado (0,70) e distinto dos valores 

apresentados pelos seus vizinhos, os quais apresentaram um índice relativamente baixo. Este 

município concentra sua atividade agropecuária nas produções de uva (46% do valor total da 

produção agrícola permanente) e tomate (47% do valor da produção agrícola temporária), que 

a exemplo do fumo, possui elevado volume oriundo de pequenas propriedades.  

. 

4. CONCLUSÃO 

 

O Rio Grande do Sul é um importante estado brasileiro na oferta de produtos 

originados do setor agropecuário, tendo praticamente todo seu território coberto por essa 

atividade econômica. Assim, esta pesquisa procurou avaliar a produtividade agropecuária dos 

municípios do RS. Para tal, foram utilizadas técnicas de análise fatorial e de análise 

exploratória dos dados espaciais. Ambas as técnicas foram complementares no sentido de 



verificar se existem padrões espaciais entre os municípios em relação ao índice de 

produtividade agropecuária (𝐼𝑃𝐴𝑚). 

Os resultados obtidos com o 𝐼𝑃𝐴𝑚indicaram que a produtividade agropecuária no Rio 

Grande do Sul é bastante heterogênea, e a diferença entre estes níveis de produtividade podem 

estar associadas à vocação para a produção agropecuária de determinados municípios, bem 

como o alcance da oferta (local e/ou nacional) dos bens agropecuários produzidos por estes 

municípios. 

Na análise espacial do 𝐼𝑃𝐴𝑚, observou-se que a produtividade agropecuária dos 

municípios gaúchos influenciou e, também, foi influenciada pela produtividade apresentada 

pelos seus vizinhos. Em particular, através do I de Moran local, observou-se que os principais 

clustes estão localizados em regiões caracterizadas pelo elo com a indústria fumageira. Nesse 

sentido, os produtores localizados nestes municípios maximizam sua produção de acordo com 

a vocação da região e a demanda de empresas que fornecem todo apoio técnico necessário 

para o desenvolvimento agropecuário. Nesse ponto, é importante destacar que a expansão da 

oferta de bens agropecuários para além da região local, como o mercado internacional, é de 

suma importância para elevar os padrões de produção dos estabelecimentos e, 

consequentemente, dos municípios, proporcionando melhoria técnicas e aumento na renda da 

região, fatores imprescindíveis para atingir maior bem estar. 

Apesar dos esforços empreendidos para realizar esta pesquisa, existem alguns pontos 

que podem ser avançados para o aprimoramento do presente trabalho e, então, fornecer maior 

informação aos formuladores de política econômica do estado do Rio Grande do Sul. Assim, 

em pesquisas futuras, pretende-se estender o cálculo deste índice a uma gama maior de censos 

agropecuários, buscando encontrar um padrão temporal de avanços ou perdas durante os anos 

censitários. 
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