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Resumo: O objetivo deste estudo consiste em criar um Índice Geral de Degradação Ambiental 
(IGD), relacionado a práticas exaustivas de uso intensivo do solo. Busca-se também, verificar 
a sua distribuição espacial nas Regiões Geográficas Imediatas do Brasil. Para isso, utiliza-se a 
análise fatorial visando a identificação dos fatores comuns associados ao grau de Degradação 
Ambiental das 510 Regiões Geográficas Imediatas do Brasil, bem como, a análise exploratória 
de dados espaciais (AEDE) para verificar como se dá a distribuição espacial desse índice. Os 
principais resultados apontam que as regiões Geográficas Imediatas que apresentaram os 
menores indicadores, e, portanto, baixa degradação, foram as regiões Geográficas Imediatas de 
São Gabriel da Cachoeira (AM) (0,199); Camocim (CE) (0,264) e Cametá (PA) (0,286). 
Enquanto os piores índices, e, portanto, apresentam alta degradação ambiental, foram 
Ituporanga (SC) (0,832); Tapejara-Sananduva (RS) (0,825) e Carazinho (RS) (0,823). Com 
relação a análise espacial do índice, verifica-se maior concentração da degradação ambiental 
nas regiões Geográficas Imediatas localizadas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-oeste; 
enquanto nas regiões Norte e Nordeste os indícios de degradação ambiental tendem a ser 
menores. 
 
Palavras Chaves: Degradação Ambiental, Análise Fatorial, Índice, Regiões Imediatas, 
Microrregiões. 
 
Abstract: The aim of this study is to create a General Environmental Degradation Index (IGD), 
related to exhaustive practices of land use. It is also sought, and to verify its spatial distribution 
in Immediate Geographic Regions of Brazil. For this, factor analysis is used to identify the 
common factors associated with the degree of Environmental Degradation of the 510 
Immediate Geographic Regions of Brazil, as well as exploratory spatial data analysis (ESDA) 
to verify how the spatial distribution of this index takes place. The main results indicate that the 
Immediate Geographic regions that presented the lowest indicators, and, therefore, low 
degradation, were the Immediate Geographic regions of São Gabriel da Cachoeira (AM) 
(0,199); Camocim (CE) (0,264) and Cametá (PA) (0,286). While the worst rates, and therefore 
present high environmental degradation, were Ituporanga (SC) (0,832); Tapejara-Sananduva 
(RS) (0,825) and Carazinho (RS) (0,823). With regard to the spatial analysis of the index, there 
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is a higher concentration of environmental degradation in Immediate Geographic regions 
located in the South, Southeast and Midwest regions; while in the North and Northeast regions 
the indications of environmental degradation tend to be smaller.  
 
Keywords: Environmental Degradation, Factor Analysis, Index, Immediate Regions, 
Microregions.  
 
Classificação JEL: C01; Q5; C21. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

A degradação ambiental comporta-se como uma questão que gera preocupação nos 
diferentes países do mundo. As transformações observadas no planeta, por muito tempo 
atreladas ao progresso, passaram a chamar a atenção de forma negativa. Segundo Leite et. al 
(2011), a expansão da fronteira agrícola, as queimadas, a poluição, a contaminação da água e 
do solo e o uso de agrotóxicos são alguns exemplos da degradação do meio ambiente, causadas, 
sobretudo, pela atividade agropecuária. 

 No caso brasileiro, historicamente, a agropecuária possui grande relevância e 
participação na atividade econômica e constitui grande parte das exportações do país. Desta 
forma, os avanços tecnológicos e a intensiva exploração da atividade no Brasil, juntamente com 
práticas extensivas de uso do solo, podem ter comprometido o meio ambiente através de 
externalidades negativas das atividades agropecuárias. Conforme explicitam Fernandes, Cunha 
e Silva (2005), as atividades desse setor levam à degradação dos recursos naturais, o que pode 
explicar o argumento supracitado.  

Assim, cabe salientar que apesar de se comportar como uma importante fonte de renda 
e emprego e de divisas não só no Brasil, mas na maioria dos países da América Latina, 
contribuindo para o crescimento econômicos das regiões em questão, a atividade agropecuária, 
em seu uso intensivo, pode também prejudicar a qualidade do ambiente. Com o propósito de 
construir mecanismos capazes de chamar a atenção para a questão ambiental nesta ótica, alguns 
pesquisadores como Braga et al. (2004) e Lira e Cândido (2008) se propuseram a construir 
indicadores ambientais com a finalidade de fornecer auxílio na formulação de políticas públicas 
acerca do assunto. 

A degradação ambiental é caracterizada como a deterioração, destruição ou desgaste do 
meio ambiente. É considerada um sinônimo de “devastação ambiental”, “deterioração 
ambiental” (LEMOS, 2001), ou ainda, “degradação da qualidade ambiental”, conforme 
apresentado pela Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981 - Política Nacional de Meio Ambiente. 
Além disso, a degradação ambiental pode ocorrer de diferentes maneiras e intensidades ao redor 
do país, a depender da região analisada. 

Desta forma, alguns estudos utilizaram-se da construção de índices de degradação 
ambiental para diferentes localidades do país. Braga et al. (2008), por exemplo, focaram sua 
análise na região do Cerrado, enquanto Pais, Silva e Ferreira (2012) dedicaram-se a analisar o 
estado da Bahia. Apesar da análise da degradação ambiental por meio de índices não ser inédita, 
as pesquisas em torno do assunto usualmente dedicam-se à análise de localidades específicas, 
demonstrando a necessidade de uma análise que contemple maior parte do território nacional. 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é construir um índice de degradação 
ambiental, relacionado a práticas exaustivas de uso intensivo do solo, para as 510 Regiões 
Geográficas Imediatas do Brasil, anteriormente classificadas como microrregiões. Para isso, 
será utilizado o método da análise fatorial, para verificar o grau de degradação ambiental de 
cada Região Geográfica Imediata. Posteriormente, será realizada a Análise Exploratória dos 
Dados (AEDE), para verificar a distribuição espacial deste índice. Logo, espera-se que o 



presente estudo possa contribuir com a análise da degradação ambiental nas diferentes Regiões 
Geográficas Imediatas do território nacional. 

O trabalho está dividido em seções. Além desta seção introdutória, o artigo conta com 
uma breve revisão de literatura acerca do tema na seção dois. Na terceira seção, estão 
apresentadas a metodologia utilizada e a caracterização da localização a ser estudada. Na seção 
quatro do presente estudo encontra-se os resultados obtidos com a pesquisa e, por fim, na quinta 
seção apresenta-se a conclusão alcançada por meio desta pesquisa. 

 
2 EVIDÊNCIAS ACERCA DO FENÔMENO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL 
 

Os índices são números que expressam ou descrevem uma determinada realidade ou 
procuram relacionar e retratar vários aspectos desta (MARTINEZ, 2004). Pode-se ainda afirmar 
que os índices demonstram o estado ou situação de um determinado fenômeno, e é constituído 
por vários elementos que se relacionam entre si (PRABHU; COLFER; DUDLEY, 1999; 
SHIELDS; SOLAR; MARTIN, 2002). Para a OCDE (2003), apesar dos indicadores ambientais 
serem uma boa ferramenta para avaliação, eles não apresentam informações completas sobre o 
problema. Além disso, os indicadores variam de acordo com o contexto em que são analisados 
e, portanto, podem apresentar diferentes interpretações.  

Na literatura recente, vários autores se propuseram a analisar a degradação ambiental 
em estados e regiões do Brasil, por meio da utilização do método da análise multivariada para 
criar um índice que melhor retrate a realidade analisada. Merecem destaque os estudos de 
Fernandes, Cunha e Silva (2005), French et al. (2008), Pais, Silva e Ferreira (2012), Messer et 
al. (2014), Ferreira, Santos e Lima (2016) e, mais recentemente Pellenz e Puchale (2018). 

Fernandes, Cunha e Silva (2005) buscaram, em seu estudo, desenvolver indicadores 
para quantificar o nível de degradação ambiental dos municípios do estado de Minas Gerais, 
agrupando-os de acordo com suas características similares. Para isso, os autores utilizaram a 
análise estatística multivariada, determinando os indicadores econômicos, populacionais e 
biológicos que impactam na degradação ambiental dos municípios do estado. Os resultados 
demonstram que mais de 40% dos municípios mineiros obtiveram índice de degradação 
máxima (ID=1); nos demais municípios o índice se encontra acima de 0,70, significando 70% 
do território degradado. 

French et al. (2008) em seu trabalho, construíram um índice de desenvolvimento 
ambiental para o NRCS (sigla em inglês para o Serviço de Conservação de Recursos Naturais). 
Para isso, fizeram uso do método da análise multivariada. O objetivo dos autores foi criar e 
disponibilizar uma ferramenta que pudesse quantificar a eficiência e eficácia do programa de 
Serviço de Conservação de Recursos Naturais. 

 Cunha et al. (2008) analisaram a relação entre a exploração agropecuária e a degradação 
ambiental na região dos Cerrados por meio da análise multivariada. Os resultados apontaram 
que as microrregiões com maiores níveis de degradação ambiental localizam-se no Noroeste de 
Minas Gerais, parte do Sul de Goiás e parte do sudeste do Mato Grosso. Além disso, essas 
microrregiões também são fortemente marcadas pela alta intensidade de exploração 
agropecuária. Já os menores índices foram encontrados no Tocantins, no Piauí e no Maranhão. 

Pais, Silva e Ferreira (2012), buscaram analisar o grau de degradação ambiental da 
agropecuária no estado da Bahia. Para isso, utilizaram a análise fatorial, visando a construção 
de um índice geral de degradação, e a análise de agrupamento, verificando existência de 
semelhanças do padrão de degradação dos municípios do estado analisado. Os resultados 
demonstraram um baixo padrão de degradação dos municípios localizados no centro do estado, 
e, elevado grau de degradação ambiental nas mesorregiões Centro Sul e Sul do estado da Bahia. 

Já Messer et al. (2014), em seu trabalho buscaram criar um índice de qualidade 
ambiental para todos os Estados Americanos, utilizando o método da análise multivariada. Para 



a construção do EQI (environmental quality index, traduzido do inglês, índice de qualidade 
ambiental) geral foram utilizados cinco domínios ambientais (ar, água, terra, construção e 
sociodemografia), sendo que para cada domínio criou-se um índice específico. Os resultados 
demonstraram valores mais altos de qualidade do ar e sociodemográficos nas regiões 
metropolitanas e, ainda, as áreas com menor densidade populacional apresentaram os menores 
valores de cada um dos índices de domínio.   

Ferreira, Santos e Lima (2016) em seu trabalho desenvolveram um índice para analisar 
e comparar o desempenho ambiental de 39 países no período de 2002 a 2012, destacando suas 
semelhanças e diferenças. Para isso utilizou-se o método da analise multivariada, 
especificamente a análise fatorial. Os resultados apontaram que o Brasil obteve um bom 
desempenho, comparado a outros países da amostra no período analisado, ocupando a 14ª 
colocação no ranking, isso se deve ao fato de que o país possui um grande potencial  de geração 
de energia renovável, pela capacidade de preservação da diversidade biológica e maior 
sustentabilidade no desenvolvimento da atividade agrícola, comparado ao demais países 
analisados. 

Por fim, Pellenz e Puchale (2018) em seu trabalho criaram um índice de qualidade 
ambiental (IQA) para os municípios do estado do Rio Grande do Sul utilizando o método da 
analise multivariada, especificamente da análise fatorial, identificando o grau de degradação 
dos municípios gaúchos. Além disso, foi realizada uma análise exploratória de dados espaciais 
(AEDE), visualizando as relações entre o IQA e as características dos clusters (agrupamentos) 
espaciais. Os principais resultados demonstraram que o IQA médio do estado é considerado 
alto, verificando um grau de degradação ambiental alto dos municípios gaúchos, e que os 
municípios com maior e menor índice de degradação ambiental são Canguçu e Porto Alegre, 
respectivamente. 

O presente trabalho adota uma abordagem semelhante à empregada por Pais, Silva e 
Ferreira (2012) e Pellenz e Puchale (2018), na qual verifica o grau de degradação ambiental por 
meio da criação de um índice, baseado no fato de que a degradação é decorrente da atividade 
agropecuária, utilizando variáveis e fatores relacionados à degradação ambiental, 
desmatamento de áreas florestais, e uso de máquinas e implementos agrícolas. Posteriormente 
faz-se a análise exploratória de dados espaciais (AEDE), visualizando as relações entre o índice 
de degradação ambiental e as características dos clusters (agrupamentos) espaciais. Destaca-se 
que o objetivo do presente trabalho é analisar o grau de degradação ambiental das regiões 
Imediatas, anteriormente chamadas de microrregiões brasileiras, considerando-se os fatores 
supracitados. 

 
3. METODOLOGIA 
 

Nesta seção apresenta-se os instrumentos metodológicos que foram utilizados para o 
desenvolvimento da presente pesquisa. Em um primeiro momento, faz-se a caracterização da 
região objeto de análise. Posteriormente, passa-se à apresentação dos ferramentais constitutivos 
da pesquisa, tais como: variáveis utilizadas, suas respectivas fontes e período; detalhamento do 
método multivariado utilizado; e, por fim, o tratamento econométrico espacial aplicado nesta 
pesquisa. 

 
3.1 CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO OBJETO DO ESTUDO 
 

Para a realização desta pesquisa analisa-se o grau de degradação ambiental das Regiões 
Geográficas Intermediárias ou Microrregiões Geográficas. Destaca-se que, de acordo com o 
IBGE, de 1990 até 2016 as regiões geográficas brasileiras seguiam a seguinte classificação: 
Mesorregiões Geográficas, uma área individual, em determinada Unidade da Federação, com 



espaço organizado de acordo com as dimensões: sociais, naturais, rede de comunicação e 
articulação espacial; e Microrregiões Geográficas, pertencentes a Mesorregiões, definidas de 
acordo com certas especificidades relacionada à estrutura da produção agropecuária, industrial, 
extrativa mineral e pesqueira. (IBGE, 1990) 

No entanto, a partir de 2017 o IBGE apresentou uma nova classificação: Regiões 
Geográficas Imediatas e Regiões Geográficas Intermediárias. As primeiras, conhecidas 
anteriormente por Mesorregiões Geográficas, apresentam uma escala intermediária entre 
Unidades da Federação e Regiões Geográficas Imediatas, além disso, são responsáveis pela 
articulação entre Regiões Geográficas Imediatas e funções urbanas que apresentam maior 
complexidade (tais como especialidades médicas ou universidades). Já as regiões Geográficas 
Imediatas, chamadas anteriormente de Microrregiões Geográficas, possuem como referência a 
rede urbana, sendo organizadas a partir de centros urbanos próximos que visam a satisfação 
imediata das necessidades da população (tais como: saúde, educação, trabalho, compras de bens 
de consumo e outros). (IBGE, 2017) 

Dessa forma, destaca-se que o objeto de estudo deste trabalho é a criação de um índice 
de degradação ambiental, bem como, a análise da distribuição espacial desse indicador nas 510 
Regiões Geográficas Imediatas, anteriormente conhecidas por Microrregiões Geográficas. 
Diante disso, o próximo subitem desta seção, tratará da fonte e base de dados utilizados nesta 
pesquisa. 

 
3.2 FONTE E BASE DE DADOS  

 
Os dados utilizados no modelo multivariado foram extraídos da base de dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), veiculado por meio do Censo 
Agropecuário de 2017. A relação das variáveis utilizadas é apresentada no Quadro 1.  

 
Quadro 1 – Variáveis e descrição das variáveis utilizadas na pesquisa, em 2017 
 
Variável Descrição 

X1 Áreas com pastagens degradadas dos estabelecimentos/AT 
X2 Áreas degradadas dos estabelecimentos/AT  
X3 Número (nº) de estabelecimentos com controle de pragas e doenças/NE  
X4 Nº de estabelecimentos com uso de adubos/NE  
X5 Nº de estabelecimentos que aplicam corretivos/NE  
X6 Nº estabelecimentos que utilizam agrotóxicos/NE  

X7 
Valor das despesas com adubação total/NE & Valor das despesas com 
corretivos/NE  

X8 Valor das despesas com agrotóxico total/NE  
X9 Valor das despesas com medicamentos veterinários/NE  
X10 Valor das despesas com combustível/NE 
X11 Nº de estabelecimentos com nascentes não protegidas por matas/NE 
X12 Nº de estabelecimentos com rios ou riachos não protegidos por matas/NE 
X13 Nº de colheitadeiras/AT  
X14 Nº de tratores/AT 
X15 Efetivo bovino em relação às pastagens naturais e plantadas 

X16 
Nº de estabelecimentos agropecuários que não utilizaram sistema de preparo do 
solo /NE 

X17 Nº de estabelecimentos agropecuários não fazem uso da agricultura orgânica/NE 



 
Nota: AT = Área Total. NE = Número de Estabelecimentos Total 
Fonte: Elaboração própria, com base em IBGE (2020). 
 

Estas variáveis foram coletadas para todas as Regiões Geográficas Imediatas brasileiras, 
a fim de se obter o Índice de Degradação Ambiental a nível de Região Imediata ou 
microrregional. Para fins de padronização, os dados de cada Região Geográfica Imediata foram 
divididos, a depender da variável, pela Área Total (AT) ou por Número de Estabelecimentos 
Total (NE), como visto no Quadro 1, para os valores individuais não apresentarem viés pelas 
dimensões territoriais e econômicas das mesmas. 

Estes dados foram coletados e aplicados na metodologia de análise fatorial por 
componentes principais, em seguida, os índices foram utilizados para compor os procedimentos 
econométricos espaciais. 

 
3.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE ANÁLISE FATORIAL POR COMPONENTES 

PRINCIPAIS 
 
A análise fatorial é uma técnica multivariada que permite a união de variáveis que 

seguem um comportamento padrão em termos de correlação, a partir de um grupo original de 
variáveis escolhidas para compor o modelo, a junção de informações se dá por meio de fatores 
ou componentes (HAIR Jr. et al, 2009).   

Uma das formas de se obter tais fatores é por meio da técnica multivariada de análise de 
componentes principais, assim é possível unir as duas técnicas, gerando-se fatores não 
correlacionados de combinações lineares do grupo de variáveis inicialmente estipulado 
(FÁVERO; BELFIORE, 2017).   

O Índice Geral de Degradação Ambiental (𝐼𝐺𝐷 )  da m-ésima Região Imediata pode 
ser dado, segundo Mingoti (2005) por: 

𝐼𝐺𝐷  =   
𝜎𝑖

𝛴 𝜎 𝑖
 𝐹                                                     (1) 

 
em que 𝜎  indica a variância explicada pelo fator i; p é o número de fatores escolhidos; ∑ 𝜎 𝑖 
é o somatório das variâncias explicadas de p e 𝐹  é o escore fatorial da m-ésima Região 
Imediata do Brasil, do fator i. Os resultados são padronizados da seguinte forma: 

𝐼𝐺𝐷 =
𝐼𝐺𝐷 − 𝐼𝐺𝐷

𝐼𝐺𝐷 á − 𝐼𝐺𝐷
                                                          (2) 

 
em que os valores individuais de 𝐼𝐺𝐷 , assim como os valores máximos e mínimos são 
utilizados para ajuste dos resultados entre 0 a 1. 

De acordo com Fávero e Belfiore (2017), os resultados obtidos podem ser avaliados por 
meio testes de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o teste de esfericidade de Bartlett, o primeiro é 
obtido na forma: 

𝐾𝑀𝑂 =
∑ ∑ 𝜌

∑ ∑ 𝜌 + ∑ ∑ 𝜑
                                          (3) 

 
valores de KMO entre 0,6 a 0,7 são considerados razoáveis, quanto mais próximo de 1, melhor 
será a adequação global do modelo. O teste de Bartlett, é dado por: 

Χ = (𝑛 − 1) −
2𝑘 + 5

6
ln|D|                                           (4) 

 



em que, os graus de liberdade são dados por 
 ( )

, com 𝑛 representando o tamanho da amostra, 

𝑘 o número de variáveis, 𝐷 o determinante da matriz de correlações 𝜌. Se o valor do teste for 
maior que o valor crítico, rejeita-se a hipótese de matriz identidade. 
 A partir dos resultados obtidos por meio das técnicas deste tópico e após resultados 
favoráveis em testes, segue-se para a próxima etapa que apresenta o tratamento econométrico 
espacial utilizado. 
 
3.4 TRATAMENTO ECONOMÉTRICO ESPACIAL 
  

O procedimento econométrico espacial dado ao trabalho se deu pela utilização da 
Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE), em duas fases, por meio do uso da estatística 
I de Moran Global e I de Moran Local. 
 Para Câmara et al. (2004) o Índice I de Moran pode ser entendido como o valor de um 
coeficiente angular de uma regressão linear. Neste sentido, indicadores globais de 
autocorrelação espacial geram um número, considerando todos os dados de toda a região de 
estudo. Quando se pretende obter informações em determinados espaços sobre os maiores 
locais com destaques de dependência espacial, por exemplo, o uso de indicadores locais de 
autocorrelação espacial são úteis, indicando resultados para áreas menores e que permitam a 
identificação de clusters/agrupamentos. 

O I de Moran Global, segundo Almeida (2012) é dada por: 

𝐼 =
𝑛

𝑆

∑ ∑ 𝑤 𝑧 𝑧

∑ 𝑧
                                                                  (5) 

 
em que 𝑛 representa número de regiões, 𝑧 valores das variáveis, 𝑤  variáveis por vizinhos, 𝑤  
é um elemento da matriz de ponderação espacial 𝑊, da região 𝑖 e 𝑗. 𝑆  indica ΣΣ𝑤 , somatório 
dos elementos da matriz de pesos espaciais.  

Para Anselin (1995) o I de Moran Local (LISA) é dado por:   

𝐼 =  
∑ 𝐼

𝑆 ∑
𝑧
𝑛

                                                                      (6) 

 
 Em (5) um resultado positivo indica que locais com altos valores de variáveis são 
rodeados por locais com altos valores de variáveis, resultado negativo indica altos valores 
rodeados por baixos valores de variáveis. A permutação aleatória gera um pseudo p-valor para 
a hipótese nula de aleatoriedade espacial. Em (6) a permutação aleatória gera um pseudo p-
valor para a hipótese nula da existência de cluster espacial (ALMEIDA, 2012). 
 A análise e discussão dos resultados extraídos das técnicas informadas nesta seção são 
apresentadas a seguir, juntamente com a interpretação dos testes realizadas em cada etapa. 
 
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
  

Na presente seção são apresentados os resultados obtidos com a pesquisa. Desta forma, 
a organização dos resultados está dividida em duas subseções, de modo que a primeira 
contempla o cálculo do índice geral de degradação (IGD) para as regiões Imediatas brasileiras, 
enquanto a segunda conta com a análise exploratória dos dados espaciais. 

 
4.1 ÍNDICE GERAL DE DEGRADAÇÃO DAS REGIÕES GEOGRÁFICAS IMEDIATAS 
BRASILEIRAS  
 



A verificação que precede a estimação dos fatores consiste nos resultados dos testes de 
KMO e de Bartlett, pois assim, é possível verificar a adequabilidade da utilização da análise 
fatorial. O teste Bartlett mostrou-se significativo a 1%, com estatística t de 16.000, rejeitando 
a hipótese nula de que a matriz de correlação é uma matriz de identidade. O teste KMO, para 
análise de adequabilidade da amostra, apresentou valor de 0,8322; que é um resultado 
considerado ótimo de acordo com Mingoti (2005). Desta forma, os testes indicaram que a 
amostra é passível de ser analisada pelas técnicas da análise fatorial. 

Com base nas variáveis que foram utilizadas para compor o índice, foi possível extrair 
seis fatores, capazes de captar cerca de 77,92% da variância. No entanto, apesar da formação 
dos seis fatores, o mais adequado de acordo com a literatura existente acerca do tema 
(MINGOTI, 2005), é selecionar os fatores que possuem raízes características maiores que um. 
Portanto, para a formação final do índice, foram considerados cinco fatores, que juntos 
explicam cerca de 73,88% da variância total dos dados. As raízes características de cada fator, 
juntamente com as suas variâncias podem ser observadas na Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Fatores extraídos por meio da análise fatorial e suas correspondentes variâncias para 
os dados 
 

Fatores 
Raízes 

características 
Variância 

Explicada (%) 
Variância 

Acumulada (%) 
Fator 1 7,03852 0,3704 0,3704 
Fator 2 3,02877 0,1594 0,5299 
Fator 3 1,65498 0,0871 0,617 
Fator 4 1,27289 0,067 0,684 
Fator 5 1,04251 0,0549 0,7388 
Fator 6 0,76761 0,0404 0,7792 

 
Fonte: Elaborado pelos autores através de resultados da pesquisa. 

 
Por meio da rotação ortogonal varimax, foi possível encontrar os coeficientes de 

correlação entre as variáveis, os fatores e entre as comunalidade de cada variável. Ao fazer a 
seleção das cargas fatoriais, o ideal é selecionar cargas superiores a 0,5, conforme apontado 
pela literatura especializada (HAIR JR, et. al, 2009). Assim, os valores das cargas fatoriais, bem 
como os respectivos fatores gerados estão apresentados na Tabela 2. 

 
Tabela 2 - Cargas fatoriais e comunalidades após a rotação VARIMAX 

(Continua) 
Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Comunalidade 

x1 -0,2860 0,0425 -0,5080 0,2734 -0,2886 0,4997 
x2 0,0352 -0,6406 -0,1487 0,2085 -0,1189 0,4913 
x3 0,1024 0,9316 -0,1805 0,0075 -0,0059 0,9111 
x4 0,9195 -0,0103 0,2094 -0,0631 -0,1746 0,9239 
x5 0,6556 0,1083 0,5257 -0,1816 -0,0197 0,7512 
x6 0,8387 0,0617 -0,0362 0,0171 0,4619 0,9222 
x7 0,9127 0,0065 0,2302 -0,0632 -0,1758 0,9210 
x8 0,8381 0,0604 -0,0367 0,0177 0,4623 0,9215 
x9 0,0553 0,9340 -0,2074 0,0213 -0,0105 0,9190 
x10 0,2979 0,2488 0,1353 -0,1413 0,6459 0,6062 
x11 0,0080 0,0249 0,3148 0,7059 -0,2537 0,6625 
x12 -0,1209 -0,1486 -0,1875 0,7432 0,0928 0,6329 

 



(Conclusão) 
Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Comunalidade 

x13 0,7902 0,1010 0,0523 -0,1010 0,1254 0,6634 
x14 0,8073 -0,0530 0,1515 -0,0929 0,1082 0,6979 
x15 -0,2905 0,6051 0,2104 0,2401 0,3715 0,6905 
x16 0,2005 0,0193 0,6745 0,1519 0,0039 0,5186 
x17 -0,3688 -0,6437 -0,3426 0,1466 -0,0851 0,6964 

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de resultados da pesquisa. 
 

A partir dos resultados obtidos nas tabelas 1 e 2, nota-se que o Fator 1, representa 
37,04% da variância total dos dados. Sendo relacionado com as variáveis, número de 
estabelecimentos com uso de adubos (x4), número de estabelecimentos que aplicam corretivos 
(x5), número de estabelecimentos que utilizam agrotóxicos (x6), valor das despesas com 
adubação total & valor das despesas com corretivos (x7), valor das despesas com agrotóxico 
total (x8), número de colheitadeiras (x13) e número de tratores (x14). Ou seja, elementos 
relacionados ao grau de investimento e modernização agrícola estão correlacionados de tal 
forma que podem ser resumidos em um fator que contribui com quase 40% da variância total, 
indicando o peso dessas variáveis sobre a degradação ambiental por meio de práticas exaustivas 
de agricultura intensiva. 

O segundo fator extraído apresentou relação com as variáveis áreas com pastagens 
degradadas dos estabelecimentos (x2), número de estabelecimentos com controle de pragas e 
doenças (x3), valor das despesas com medicamentos veterinários (x9), efetivo bovino em 
relação às pastagens naturais e plantadas (x15) e número de estabelecimentos agropecuários 
que não fazem uso de agricultura orgânica (x17). Este fator, explica cerca de 16% da variância 
do índice, seu componentes ligados ao grau de utilização de agrotóxicos e medicamentos 
veterinários na propriedade, revelam que um manejo pecuário que não prioriza o cuidado 
ambiental, mas que aglomera o efetivo bovino em pastagens degradadas tende a ter prejuízos 
na saúde animal e no controle de pragas e doenças, conforme visto pelos valores na tabela 2 

O Fator 3, por sua vez, está relacionado com as variáveis áreas com pastagens 
degradadas dos estabelecimentos (x1) e número de estabelecimentos agropecuários que não 
utilizaram sistema de preparo do solo (x16). Dessa forma, este fator está relacionado com a 
forma de uso e manejo do solo, e contribui com quase 9% de variância explicada. 

O quarto fator relaciona-se com as variáveis referentes ao número de estabelecimentos 
com nascentes não protegidas por matas (x11) e ao número de estabelecimentos com rios ou 
riachos não protegidos por matas (x12). Portanto o quarto fator está relacionado com o grau de 
desmatamento das nascentes e encostas de riachos. O quinto e último fator analisado apresentou 
relação apenas com a variável que compõe o valor das despesas com combustível (x10).  Sendo 
assim, esse fator está relacionado com as despesas com combustíveis de máquinas e 
equipamentos agrícolas. 

Após a obtenção dos scores fatoriais, foi construído o índice de degradação ambiental 
para as Regiões Imediatas do Brasil. O índice pode variar entre 0 e 1, de modo que quanto mais 
próximo de 1, maior a incidência de degradação ambiental naquela determinada localidade. As 
regiões Imediatas que apresentaram os melhores índices, com uma baixa degradação ambiental, 
localizam-se nas regiões Norte e Nordeste, sendo São Gabriel da Cachoeira (AM) com um 
índice de aproximadamente 0,199; Camocim (CE) com aproximadamente 0,264 e Cametá (PA) 
com 0,286. Enquanto os piores índices, com alta degradação ambiental encontram se na região 
Sul do país, sendo Ituporanga (SC) com índice 0,832; Tapejara-Sananduva (RS) com 
aproximadamente 0,825 e Carazinho com 0,823 (RS) (conforme quadro 2). 

 
Quadro 2 – Maiores e Menores Indicadores Calculados 



 
Região Imediata Estado IGD 

Melhores indicadores  
São Gabriel da Cachoeira Amazonas  0,1987 
Camocim Ceará 0,2635 
Cametá Pará  0,2864 
Breves Pará 0,2902 
Simplício Mendes Piauí 0,2953 
Piores indicadores 
Ituporanga Santa Catarina 0,8321 
Tapejara-Sananduva Rio Grande do Sul 0,8246 
Carazinho Rio Grande do Sul 0,8231 
Ijuí Rio Grande do Sul 0,8220 
Marau Rio Grande do Sul 0,8199 

   
 Fonte: Resultados da pesquisa. 

 
De acordo com Teixeira (2005) os danos ambientais ocorrem com maior proporção 

naquelas regiões em que o grau de modernização agrícola é maior. Sendo assim, de acordo com 
o autor, a região Sul e a Região Sudeste são as que apresentam maior grau de modernização 
agrícola e uso de fertilizantes e produtos químicos, além disso, essas regiões recebem mais 
investimentos em crédito agrícola que as demais regiões. O autor salienta que a modernização 
agrícola apesar de ter sido de grande importância para o aumento da produtividade desse setor, 
do ponto de vista ambiental, não obteve o mesmo êxito. A utilização de insumos e equipamentos 
agrícolas aumentou os impactos ambientais no meio rural, aumentando o desmatamento e o uso 
de produtos nocivos ao meio ambiente (como agrotóxicos, pesticidas etc.). (TEIXEIRA, 2005) 

Diante disso, a medida em que a agricultura pode se comportar como um elemento 
catalisador da degradação ambiental, é possível argumentar que talvez a distribuição espacial 
da degradação não se dê de forma homogênea, dado que algumas regiões são mais intensivas 
na atividade agropecuária que outras. Para verificar este efeito, é preciso analisar a forma como 
o IGD se distribui no espaço, conforme segue na subseção a seguir. 

 
4.2 ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS ESPACIAIS (AEDE) 
 

Antes de avançar para a análise espacial, pode-se verificar que de fato a distribuição 
espacial da degradação nas regiões imediatas não se dá de forma homogênea. Na Figura 1, 
verifica-se a distribuição do índice geral de degradação. Desta forma, as áreas foram coloridas 
de acordo com os valores apresentados neste índice, sendo a cor mais clara referente às Regiões 
Geográficas Imediatas com menores IGD, enquanto as tonalidades mais escuras representam 
as Regiões Geográficas Imediatas com os índices de degradação mais altos.  
 
Figura 1 - Degradação Ambiental 
 



 
 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de resultados da pesquisa. 

 
A distribuição espacial do índice, observada na Figura 1, permite a verificação de uma 

maior concentração da degradação ambiental nas regiões Imediatas localizadas, sobretudo, nas 
regiões Sul, Sudeste e Centro-oeste. Esses resultados corroboram com o estudo de Pellenz e 
Puchale (2018), onde as autoras verificaram elevada incidência de degradação ambiental no 
Rio Grande do Sul, em especial nos municípios Canguçu e Porto Alegre. 

Parte da concentração do índice nas regiões citadas, encontra respaldo ao se analisar a 
intensiva produção agropecuária em grande parte dessas localizações. No caso da região Sul, 
por exemplo, destaca-se a produção intensiva de fumo, em especial nas região Centro-Sul desta 
região, conforme destacam Vargas e Oliveira (2012). Ademais, a região é marcada ainda pela 
alta produção de arroz e cultivo da pecuária (FONSECA et al, 2017; SOUZA et al, 2019). 

A distribuição do índice no espaço entre as diferentes Regiões Geográficas Imediatas 
vai ao encontro, ainda, do estudo feito por Cunha et al. (2008), onde o autor encontrou altos 
níveis de degradação ambiental em parte do Noroeste de Minas Gerais, no sul de Goiás e em 
parte do sudeste de Mato Grosso. Ademais, os baixos índices de degradação se encontraram, 
sobretudo, no Tocantins, no Piauí e no Maranhão. Desta forma, os resultados do presente 
trabalho corroboram também com esta parte da análise, visto que os menores índices se 
localizam, em sua maioria, nas Regiões Geográficas Imediatas presentes nas regiões Norte e 
Nordeste do país. 
 
4.2.1 Índice I de Moran Global 
 

Com a finalidade de se analisar a correlação espacial, calculou-se o I de Moran global 
univariado usando as convenções de matriz de contiguidade do tipo rainha (queen contiguity), 
a qual na visualização do mapa, considera as fronteiras com extensão diferente de zero e os 
vértices como contíguos (ALMEIDA, 2012). Diante dos resultados obtidos, pelo teste de 
autocorrelação I de Moran, que apresentou estatística de 0,851, e teste Pseudo-T, que 



apresentou estatística de 0,0010, rejeitando a hipótese nula, é possível afirmar que o IGD é 
correlacionado espacialmente entre as regiões Imediatas brasileiras. 

 Após o cálculo do I de Moran global, pode-se adotar técnicas para que o padrão de 
distribuição espacial seja mais facilmente notado. Segundo Almeida (2012), por mais que os 
padrões globais possam estar de acordo com os padrões locais, não é garantido que isso 
aconteça. Assim, como as estatísticas de autocorrelação global não possuem capacidade 
suficiente para se confirmar a presença de autocorrelação local, faz-se necessário o cálculo do 
I de Moran Local. 
 
4.2.2 Índice I de Moran Local 
 

 O I de Moran Local é capaz de capturar os padrões locais de associação espacial. Para 
tal, é feita uma decomposição em quatro diferentes quadrantes do indicador global de 
autocorrelação na contribuição local das observações, os quais são interpretados como: 
quadrante 1, valores positivos, médias positivas ou alto-alto; quadrante 2, valores negativos, 
médias negativas ou baixo-baixo, isto é o município com o valor atribuído considerado está 
cercado de municípios com valor similar; Quadrante 3, valores positivos, médias negativas ou 
alto-baixo; Quadrante 4, valores negativos, médias positivas ou baixo-alto, indicam associação 
espacial negativa, de forma que os municípios vizinhos apresentam valores distintos (CAMPOS 
et. al, 2013). Assim, após a decomposição, os padrões locais estatisticamente significativos são 
combinados om informações do diagrama de dispersão, possibilitando analisar a existência de 
formação de clusters espaciais da degradação ambiental entre as regiões Imediatas do Brasil.  

 Os clusters podem ser formados a partir de quatro tipos de padrões diferentes: alto-alto, 
baixo-baixo, alto-baixo e baixo-alto. As aglomerações do tipo alto-alto indicam que, por 
exemplo, Regiões Imediatas com alta incidência de degradação ambiental estão próximas de 
outras Regiões Imediatas com alta degradação. O contrário ocorre nos casos de padrões baixo-
baixo, onde Regiões Imediatas com baixa degradação ambiental estão também próximas de 
Regiões Imediatas que apresentam pouca incidência do fenômeno. Já os padrões alto-baixo e 
baixo-alto indicam Regiões Imediatas com alta degradação estão aproximadas de outras regiões 
Imediatas com baixa degradação, e vice-versa. Na Figura 2 é possível observar a formação de 
clusters a partir do índice construído na pesquisa. 
 
Figura 2 - Análise espacial do Índice I de Moran 
                
 
 
 



 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de resultados da pesquisa. 
 

 No mapa acima apresentado, conforme pode ser observado, obteve-se a formação de 
três diferentes padrões de clusters. A tonalidade azul representa os clusters do tipo baixo-baixo, 
enquanto a tonalidade vermelha demarca os clusters tipo alto-alto. Já o padrão alto-baixo, 
observado em menor quantidade, é caracterizado pela tonalidade rosa. 

 Os clusters do tipo baixo-baixo caracterizam as Regiões Geográficas Imediatas com 
baixa degradação ambiental que se localizam próximas de outras Regiões Geográficas 
Imediatas com baixa degradação, conforme anteriormente mencionado. As localidades que 
compõe esses clusters são contabilizadas ao total em 116 regiões geográficas imediatas que 
estão, em sua grande maioria, concentradas na região Norte e Nordeste do país. É importante 
salientar que essas regiões, além de serem menos intensivas em produção agropecuária 
comparadas às outras do Brasil, também apresentam baixa participação no setor industrial.  

 Enquanto isso, as Regiões Geográficas Imediatas que compuseram os clusters do tipo 
alto-alto concentraram 89 regiões geográficas imediatas, em sua grande parte distribuídas na 
região Sul do país e outra parte na região Sudeste. Grande parte disso é resultado do processo 
de incentivos a modernização na produção agrícola nessas regiões, em especial àquela destinada 
à exportação, gerando grandes impactos ambientais, em virtude do uso de agrotóxicos de acordo 
com Teixeira (2005). Além disso, a região Sudeste ainda conta com maior incidência de 
industrialização se comparada as outras regiões. Já o padrão alto-baixo foi caracterizado por 
somente uma Região Imediata, sendo ela a Nossa Senhora da Glória localizada no estado de 
Sergipe, na região Nordeste do Brasil, demarcada tanto por menor presença da atividade 
agropecuária, quanto industrial. 

Uma vez que a matriz de correlação e as estatísticas permitiram aplicação da análise 
fatorial, pode-se ainda analisar o agrupamento das Regiões Geográficas Imediatas. A análise de 
clusters usou como critérios de escolha do número de grupos os testes como Pseudo-T, o qual 



descreve a proporção da variação entre o cluster e a variação dentro do cluster, de acordo com 
esse teste um valor grande indica a existencia de um cluster unido e separado dos demais 
(CALINSKI E HARABASZ, 1974);  e o Duda-Hart, no qual a hipótese de um cluster é rejeitada 
se o valor for menor que um valor crítico específico (DUDA E HART 1973). Ambos os testes 
apontaram para um total de 7 grupos.     

 
Figura 3- Análise cartográfica dos agrupamentos 

 
 

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de resultados da pesquisa. 

 
A análise cartográfica é recorrida para mostrar como se dá a distribuição dos sete grupos 

na análise de cluster empregada (Ver figura 3). Sendo assim, na composição do grupo 1 
constam 131 regiões geográficas imediatas, com distribuição, em sua maioria, sobre a região 
Sul do país. O segundo grupo composto por mais regiões foi o grupo 3, contabilizando ao total 
100 regiões geográficas imediatas, com maior concentração sobre a região Nordeste do Brasil. 
O terceiro grupo com maior quantidade de regiões, é o grupo 6, com um total de 94 regiões 
geográficas imediatas, espalhadas de forma descontínua sobre o território brasileiro. Em 
seguida, têm-se o grupo 2, com um total de 89 regiões geográficas imediatas, em sua grande 
maioria, localizada no norte do país e litorais Nordeste e centro do país. 

Embora o grupo 4 tenha ficado em quinto lugar, comparado àqueles que tem maior 
número de regiões, sendo composto por 84 regiões geográficas imediatas, esse grupo teve maior 
cobertura territorial, com grande parte de sua localização na região Centro-Oeste do Brasil. Já 
para os demais grupos não se teve uma distribuição homogênea. Os grupos 5 e 7 concentraram 
10 e 2 regiões geográficas imediatas, respectivamente. 



 
5. CONCLUSÃO 
 

O objetivo deste estudo foi analisar o grau de degradação ambiental das Regiões 
Geográficas Imediatas do Brasil. Para isso, construiu-se um Índice Geral de Degradação 
Ambiental (IGD), utilizando o método da análise fatorial, para as 510 Regiões Geográficas 
Imediatas do Brasil, anteriormente classificadas como microrregiões. A partir disso foi possível 
identificar, utilizando as dezessete variáveis propostas no estudo, as intensas diferenças entre 
as Regiões Geográficas Imediatas do Brasil, bem como classificar essas quanto ao seu grau de 
degradação ambiental. 

Os resultados apontaram que as regiões Imediatas que apresentaram os melhores 
índices, com baixa degradação ambiental, foram São Gabriel da Cachoeira (AM) com 0,199; 
Camocim (CE) com 0,264 e Cametá (PA) com 0,286. Enquanto os piores índices, com alta 
degradação ambiental, pertencem à Ituporanga (SC) com 0,832; Tapejara-Sananduva (RS) com 
0,825 e Carazinho (RS) com 0,823. Ao analisar a distribuição espacial do índice, foi possível 
verificar que ocorre uma maior concentração da degradação ambiental nas regiões Geográficas 
Imediatas localizadas, sobretudo, nas regiões Sul, Sudeste e Centro-oeste; enquanto nas regiões 
Norte e Nordeste os indícios de degradação ambiental tendem a ser menores. 

Dessa forma, a partir deste trabalho foi possível perceber quais as Regiões Imediatas 
que apresentam problemas de degradação ambiental, sugerindo a adoção de estratégias mais 
eficazes, por parte do poder público ou da iniciativa privada, no sentido de preservar o meio 
ambiente, diminuir os danos causados pela degradação ou reverter parte desta destruição, com 
vistas a preservar a fauna e a flora diversificada do Brasil. 

Por fim, destaca-se que diante da complexidade do tema do presente trabalho, sugere-
se novas pesquisas com vistas a aprofundar o tema degradação ambiental, seja pelo aumento 
do número de variáveis de análise, seja pela análise a nível regional, estadual e municipal. 
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