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Resumo 

Este estudo verificou a influência espacial dos cursos de Ciências Agrárias sobre a 

produtividade agrícola da soja no Mato Grosso, principal produto agrícola do estado. Recorreu-

se à análise exploratória de dados espaciais (AEDE), para observar as correlações entre as 

variáveis de interesse. Para construir o indicador de produtividade, usa-se dados do Censo 

Agropecuário (IBGE) de 2017 e a existência de cursos foi identificada na relação de cursos, 

fornecidos pelas universidades públicas: UFMT, IFMT e UNEMAT, considerando, além de 

cursos criados até 2017, cursos com pelo menos 5 anos e 10 anos de existência. Verifica-se que 

o estado contou com uma expansão significativa de cursos de Ciências Agrárias, no início dos 

anos 2000, passando de dois cursos para 14. Constatou-se que a criação recente destes cursos 

(menos de 5 anos em 2017) contribuiu para aumentar as associações espaciais positivas e 

significativas, em comparação a cursos com maior tempo de fundação (10 anos de fundação ou 

mais). De forma geral, pode-se afirmar que a expansão de cursos universitários na área de 

Ciências Agrárias teve algum impacto positivo sobre a produtividade da soja no Mato Grosso. 

Por meio da análise espacial, encontrou-se evidências que podem sinalizar uma relação de 

sinergia e formação de redes interinstitucionais, as quais podem estar potencializando a 

produtividade agrícola.  
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Abstract 

This ims to verify the spatial influence of the Agricultural Sciences courses on the agricultural 

productivity of soybeans in Mato Grosso, the main agricultural product in the state. Exploratory 

spatial data analysis (AEDE) is used to observe the correlations between the variables of 

interest. To build the productivity indicator, the Agricultural Census (IBGE) of 2017 is used 

and the existence of courses was identified in the list of courses provided by public universities: 

UFMT, IFMT and UNEMAT, considering, in addition to courses created until 2017, courses 

with at least 5 years and 10 years of existence. The state had a significant expansion of Agrarian 

Sciences courses in the early 2000s, going from two courses to 14. It was found that the recent 

creation of these courses (less than 5 years) contributed to increase the positive and significant 

spatial associations, compared to courses with a longer foundation time (10 years of foundation 

or more). In general, it can be said that the expansion of university courses in Agrarian Sciences 

had some positive impact in increasing soybean productivity in Mato Grosso. Through spatial 

analysis, evidence was found that may signal a relationship of synergy and the formation of 

interinstitutional networks, which may be enhancing productivity. 
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1. Introdução 

 

O ensino das ciências agrárias no Brasil deu-se início no século XIX, com o curso de 

agronomia da Imperial Escola Agrícola da Bahia, em 22 de fevereiro de 1877. Nesse período o 

ensino agrícola brasileiro foi marcado pela falta de recursos e pouco interesse das classes 

dominantes. Como a economia brasileira era baseada em exportações agrícolas no final do 

século XIX e havia uma extensa quantidade de terra para se plantar, não houve a necessidade 

imediata de aumentar a instrução agrícola por parte dos brasileiros. Devido a essa falta de 

interesse pelo ensino superior agrícola brasileiro, demorou-se para que o país tivesse um 

expressivo crescimento em estudos e desenvolvesse tecnologia dentro do setor rural 

(CAPDEVILLE, 1991). 

De acordo com Capdeville (1991), a partir de 1950, o governo brasileiro decidiu retornar 

os investimentos em produção agrícola. A principal razão foi as constantes crises de 

abastecimento de alimentos que o país tinha nesse período.  Portanto, foi necessário o governo 

federal investir em educação superior, especialmente agrícola. Para isso, o governo federal 

passou por um processo de ‘federalização’ das universidades que outrora eram estaduais. A 

‘federalização’ tinha como objetivo apenas os cursos de ciências agrárias, mas se estendeu para 

outras áreas, a fim de promover um aumento da participação do governo federal na formação 

de novos profissionais. Esses novos profissionais agrícolas deveriam ensinar novas técnicas de 

manejo para aumentar a produção do país. Com isso, a universidade também contribuiu para 

evitar o aumento de importações e solucionar as crises de oferta de alimentos (SANTANA et 

al., 2014). 

A expansão do ensino superior agrícola teve outra retomada por parte dos governos 

federais e estaduais no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, em especial no Mato Grosso. 

Na década de 1990, a fronteira agrícola do Centro-Oeste iniciou um processo de ocupação mais 

acentuada, com extensas plantações de grãos e criação de bovinos, suínos e outros. No Mato 

Grosso, segundo a Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), o primeiro curso de 

agronomia foi criado em 1975 para aproveitar o potencial agrícola do estado. Com a exploração 

da fronteira agrícola, novos cursos foram criados nos anos 2000 (UFMT, 2020). Além da 

UFMT, a Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) também criou cursos de ciências 

agrárias para ajudar a potencializar a produtividade agrícola do Mato Grosso. Sendo que nos 

anos 2000, mais de 10 cursos, relacionados às ciências agrárias, foram criados no estado com 

objetivo de formar profissionais e atuar no setor agrícola do estado. Por fim, em 2008, o governo 

federal criou os Institutos Federais (IFs), como o Instituto Federal de Mato Grosso-IFMT. Com 

a expansão do IFMT, também no final dos anos 2000, mais de 15 cursos voltados para as 

ciências agrárias em diversos campi foram criados, com objetivo de potencializar o setor 

agrícola para as diversas regiões do estado de Mato Grosso. 

A importância do Mato Grosso para o ensino superior agrícola é grande. O motivo é que 

o estado é o maior produtor de grãos, em especial de soja, e de carne bovina do país. Segundo 

a Conab (2020), a safra de 2018/19 foi aproximadamente 32.500 mil toneladas de soja. 

Enquanto para rebanho bovino foi 30 milhões de reses em 2019, o maior do Brasil, de acordo 

com a ABIEC (2019).  

A Conab (2020) ressalta que, a partir dos anos 2010, o Mato Grosso, teve um aumento 

de produtividade agrícola. Para tanto, em 2011/12 a produtividade foi de 3.130 kg por hectare, 

já em 2018/19 foi de 3.346 kg por hectare, isso para o cultivo de soja. Em comparação com o 

Paraná, segundo maior produtor de soja do país, em 2011/12 foi 2.453 kg por hectare, já em 

2018/19 foi de 2.989 kg por hectare, para cultivo de soja. Além da produtividade crescente, o 

Mato Grosso teve um salto de produção de soja entre os anos 2000 e 2010, sendo que na safra 

2005/06 foi de 16,700 mil toneladas enquanto para a safra 2018/19 foi de 32,500 mil toneladas. 

Mostrando que o estado tem um grande peso na agricultura e isso se relaciona com as ciências 



agrárias. Por fim, em 2018, o estado do Mato Grosso teve 11 municípios entre os 20 maiores 

produtores de soja do Brasil, em toneladas, mostrando como a agricultura é importante para o 

estado (IBGE, 2018). 

  Dos números apresentados, infere-se a importância da expansão agrícola na produção 

de grãos do estado e sua atual potencialidade, cuja expansão das ciências agrárias nas 

universidades estaduais e federais, a partir dos anos 2000, podem ter ajudado nesse processo. 

Sendo assim, questiona-se: qual a relação entre a distribuição espacial dos cursos de ciências 

agrárias no Mato Grosso e a produtividade agrícola de sua principal cultura (Soja)? 

 Segundo Lapple et al (2016), a presença de universidades com cursos agrícolas pode 

ajudar a desenvolver uma nova tecnologia para os produtores rurais, possibilitando um aumento 

na produtividade agrícola da região em questão. Assim, o fato de uma universidade estar 

próximo de produtores rurais possibilita um ganho de produtividade agrícola. Além de Lapple 

et al. (2016), O’Shea et al. (2005) ponderou que a presença de universidades contribua para a 

elevação de capital humano entre os trabalhadores. Os autores argumentam ainda que a 

presença de um corpo docente com alto nível de qualificação (Phd) pode desenvolver novas 

tecnologias para solucionar os problemas presentes na sociedade. Tais soluções seriam na forma 

de subprodutos como a criação de Start-ups e pesquisas de alto impacto para a sociedade. 

 Em continentes de baixa renda, como a África, mostrou-se que a presença da educação 

no meio agrícola pode revolucionar a produtividade. Em Davis et al. (2011), mostrou-se que a 

implantação de escolas rurais elevou os níveis de produtividade dos agricultores a valores 

expressivos. Além do transbordamento educacional provocado pelas instituições de ensino, 

uma rede de informação entre os produtores pode ajudar a distribuir a tecnologia desenvolvida 

em áreas com a presença de universidades para regiões onde não se tem essa presença. Tais 

fatores contribuem para a elevação dos níveis de produtividade de várias regiões (MATÉ-VAL; 

HARRIS, 2018). 

 Para o Brasil, a análise exploratória e descritiva de Teixeira, Clemente e Braga (2013) 

constatou que o efeito de pesquisas agrícolas pode ser tanto local como global. Notou-se que 

os efeitos da pesquisa agrícola da UFV estenderam-se a outros estados, como o Mato Grosso, 

em virtude da pesquisa de plantio de soja que é conduzida pela UFV para regiões tropicais e de 

cerrados.  

 Além das intervenções vindas de outras universidades, fora do Mato Grosso, o estado 

preocupou-se em desenvolver suas próprias universidades geradoras de tecnologia. Com 

expansão das universidades, iniciada nos anos 2000, criou-se diversos projetos de extensão, 

visando diversificar o cultivo agrícola no estado, como os projetos MThorticultura e 

GeoclimaMT da UNEMAT (UNEMAT, 2020). A UFMT também manteve programas de 

extensão, tendo unidades de plantio de soja e milho (pipoca) com objetivo de melhorar o plantio 

agrícola no estado (UFMT, 2020). A empresa pública de extensão rural do Mato Grosso, 

conhecida como EMPAER, firmou alguns acordos com as universidades (UNEMAT e IFMT) 

para desenvolver novos cultivares, entre eles café e outras culturas com objetivo de fomentar 

uma nova cultura e diminuir a dependência das culturas existentes, além de aproveitar o 

potencial agrícola do estado (EMPAER, 2020). Neste sentido, nota-se que os benefícios da 

expansão universitária podem gerar efeitos de transbordamento de um município que recebeu 

pelo menos um curso agrícola para os municípios que não receberam nenhum curso agrícola. 

Estes efeitos de transbordamento podem estar associados aos altos níveis de produtividade 

alcançados em diversos municípios mato-grossenses, que não possuem universidades. 

 Assim, o objetivo deste trabalho é mostrar como a distribuição dos cursos da área de 

Ciências Agrárias, ofertados em universidades públicas, impactou a produtividade agrícola do 

principal produto agrícola (Soja) no estado de Mato Grosso, em 2017. Especificamente, será 

analisada a relação espacial entre a produtividade agrícola e a existência de cursos agrícolas, 

criados 5 e 10 anos antes do período de interesse.  



 Além desta introdução, o artigo apresenta uma seção metodológica, onde apresenta a 

base de dados e variáveis, além da descrição dos indicadores usados para a análise dos efeitos 

espaciais. Na seção 3, tem-se a discussão das principais relações encontradas, seguida pelas 

considerações finais do estudo.     

 

2. Metodologia 

 

2.1. Base de dados e variáveis 

 

   Para analisar a relação entre produtividade agrícola e universidades com cursos rurais, 

coletou-se dados da colheita de soja no Mato Grosso em 2017, a partir do Censo Agropecuário 

(IBGE). Utilizou-se como medida de produtividade a razão entre toneladas de soja produzida 

por hectare de área colhida: 

 

𝑃 =
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎 

𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑙ℎ𝑖𝑑𝑎
                                                                                (1) 

A análise descritiva da cultura de Soja no estado de Mato Grosso em 2017 é apresentada na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1: Análise descritiva da Soja em 2017. 

Soja Observações Média Desvio-padrão Mínimo Máximo 

Quantidade 141 210260,1 332885,7 0 1991801 

Área 141 62566.5 97898.37 0 572990 

Produtividade 141 2,37 1,48 0 4,25 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Para captar a associação com cursos superior agrícola, construiu-se uma variável 

indicadora da existência de universidade pública que tenha ofertado pelo menos um curso da 

área de Ciências Agrárias em 2017, além de variáveis que indiquem a existência de cursos em 

pelo menos 5 e pelo menos 10 anos antes do período considerado para o cálculo da 

produtividade agrícola, nos municípios. Os dados para a construção destas variáveis foram 

retirados do portal das universidades federais e estaduais do Mato Grosso (UFMT, 2020; 

UNEMAT, 2020; IFMT, 2020). 
 

Tabela 2: Análise descritiva da existência de cursos agrícolas no Mato Grosso em 2017. 

Variáveis Média Desvio-padrão Mínimo Máximo 

Universidades 0,184 0,387 0 1 

Curso superior de Ciências Agrárias 

Total 0,099 0,299 0 1 

Com 5 anos ou + 0,078 0,268 0 1 

Com 10 anos ou + 0,049 0,217 0 1 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

 

 

 



2.2. Análise exploratória de dados espaciais 

 

A análise exploratória de dados espaciais (AEDE) é conhecida por analisar fenômenos 

manifestados espacialmente, por meio de índices, sem a necessidade de utilizar métodos 

econométricos. É uma análise preliminar dos dados no intuito de obter comportamentos 

espaciais, de maneira simples, considerando a heterogeneidade e a autocorrelação espacial. A 

AEDE utiliza-se de alguns índices para se obter tais informações como o I de Moran, o c de 

Geary, o G de Get-Ord, o indicador Local de Associação Espacial (LISA), entre outros 

(ALMEIDA, 2012). 

 Um dos objetivos da AEDE é captar a autocorrelação espacial presente nos dados. Para 

isso, utiliza-se uma matriz de ponderação espacial (W), sendo uma matriz quadrada, que busca 

mostrar as relações entre os arranjos espaciais do fenômeno que será estudado. Dentro da matriz 

de ponderação, estão as conexões que existem entre duas regiões. Cada célula da matriz de 

ponderação é uma conexão e em um peso espacial (𝑤𝑖𝑗), que capta o grau de influência entre a 

região j sobre a região i (ALMEIDA, 2012). 

 De acordo com a 1ª Lei da Geografia que “quanto maior é a proximidade entre duas 

regiões, maior será o nível de interação entre elas”, pode-se medir esta proximidade por meio 

da existência de fronteira comum entre os dois municípios, dando um tratamento binário a esta 

proximidade. De acordo com Lesage (1998), tem-se a seguinte relação binária para indicar a 

contiguidade:  

 

wij = {1 se i e j são contiguas; 0 se i e j não contiguas}                                                (2)  

 

 Ainda segundo Lesage (1998), existem vários tipos de contiguidade, tais como: torre, 

rainha, bispo, linear e duplo linear, sendo a contiguidade de rainha a mais usada, pois ela é 

abrangente e capta todas as interações, sejam vértices e fronteiras físicas.  

 O uso da matriz de ponderação é importante para calcular os índices da AEDE. Para 

alcançar o objetivo deste estudo, o índice analisado é o Indicador Local de Associação Espacial 

(LISA). Este é um índice usado para encontrar autocorrelações espaciais locais estatisticamente 

significativos, usando o índice de Moran. O LISA possui um mapa de decomposição chamado 

“LISA MAP”, com intuito de mostrar a autocorrelação local com base no índice global para 

cada observação, sendo divido em 4 grupos (ANSELIN, 1995): 

a) Alto-Alto (AA): um município de alta produtividade cercado de municípios com 

oferta de curso superior de Ciências Agrárias; 

b) Alto-Baixo (AB): um município de alta produtividade cercado de municípios 

sem oferta de curso superior de Ciências Agrárias; 

c) Baixo-Alto (BA): um município de baixa produtividade cercado de municípios 

com oferta de curso superior de Ciências Agrárias; 

d) Baixo-Baixo (BB): um município de baixa produtividade cercado de municípios 

sem oferta de curso superior de Ciências Agrárias; 

O coeficiente do índice LISA pode ser escrito relacionando o índice de Moran a região i 

da seguinte maneira:  

 

Ii = ZiΣj=1
J WijZj, para i ≠ j                                                                                           (3) 

 

em que o Ii representa o indicador LISA, abrangendo toda a região observada i. Assim o 

indicador LISA é o somatório de todos os indicadores locais, sendo que deve ser igual ao 

indicador global correspondente, dado ao fator de proporcionalidade. Por fim, o índice de 

Moran local será analisado de maneira bivariada, pois permitirá verificar se há autocorrelação 



espacial, entre a existência de universidades com oferta dos cursos de interesse e a 

produtividade agrícola. 

 

3. Resultados 

 

3.1. Distribuição espacial dos cursos de Ciências Agrárias no Mato Grosso e da 

produtividade da soja 

 

Segundo dados das Universidades presentes no Mato Grosso e informações contidas nos 

planos político-pedagógico dos cursos, nos anos 1990 apenas dois (Cáceres e Cuiabá) dos 141 

municípios contavam com algum curso de ciências agrárias. No entanto, com a chegada dos 

anos 2000, mais 9 municípios, além das anteriores, passaram a ter algum curso desta área, 

podendo destacar cidades como Campo Novo do Parecis, Sinop e Tangará da Serra. Por fim, 

após 2010, municípios como Nova Mutum e Sorriso, passaram a ter algum curso de Ciências 

Agrárias. Percebe-se um aumento expressivo de municípios com a presença de pelo menos um 

curso de ciências agrária no Mato Grosso (UNEMAT, 2020; UFMT, 2020; IFMT, 2020). Na 

Tabela 3, apresenta-se o total de cursos de Ciências Agrárias em IES pública, criados até 2017, 

em cada um dos 14 municípios e seus respectivos anos de criação. 

 

Tabela 3: Municípios, cursos e ano de criação até 2017 

Cidade Curso Ano de criação 

Alta Floresta Agronomia 2001 

 Engenharia Florestal 2001 

 Zootecnia 2016 

Barra do Garças Agronomia 2009 

Cáceres Agronomia 2001 

 Engenharia Florestal 2010 

Campo Novo Parecis Agronomia 2009 

Campo Verde Agronomia 2011 

 Zootecnia 2008 

Confresa Agronomia 2010 

Cuiabá Agronomia 1975 

 Engenharia Florestal 1975 

 Medicina Veterinária 1991 

 Zootecnia 2010 

Guarantã do Norte Zootecnia 2017 

Nova Mutum Agronomia 2014 

Nova Xavantina Agronomia 2006 

Pontes e Lacerda Zootecnia 2001 

Sinop Agronomia 2006 

 Medicina Veterinária 2006 

 Zootecnia 2006 

 Engenharia Florestal 2006 

 Engenharia agrícola e ambiental 2011 

Sorriso  Agronomia 2015 

Tangará da Serra Agronomia 2001 
Fonte: Elaboração própria. 

  



Nota-se que o Mato Grosso possui 12 municípios com cursos de Agronomia, que 

representam quase 50% dos cursos criados no estado. O curso de Zootecnia é ofertado em seis 

municípios, sendo quatro de Engenharia Florestal. Os cursos de Medicina Veterinária e 

Engenharia Agrícola e Ambiental são ofertados em apenas um município.  

A distribuição espacial dos cursos de Ciências Agrárias em instituição de ensino 

superior pública (IES) no estado de Mato Grosso está apresentada na Figura 1. Os municípios 

marcados em azul escuro ofertaram pelo menos um curso da área em 2017, totalizando 14 

municípios. Na Figura 2, apresenta-se a distribuição destes cursos, mas considerando cursos 

com mais de 5 e 10 anos de criação. Percebe-se que, em 11 municípios, há pelo menos um curso 

de Ciências Agrárias com mais de 5 anos e, que, em sete municípios, há pelo menos um curso 

com mais de 10 anos de existência. 

 

Figura 1 – Distribuição espacial da existência de cursos de Ciências Agrárias de nível 

superior, 2017 

  
Fonte: Elaboração própria. 

  

Figura 2 – Distribuição espacial da existência de cursos de Ciências Agrárias de nível 

superior com 5 e 10 anos de criação em 2017 
 

Fonte: Elaboração própria. 
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Antes de trazer a relação entre a existência de cursos de Ciências Agrárias e o 

transbordamento gerado sobre a produtividade de soja, é preciso trazer algumas considerações 

sobre a produção e a distribuição da produtividade de soja nos municípios do estado, 

apresentada na Figura 3. Segundo a Aprosoja (2020), o estado é dividido em 4 grandes zonas 

plantadoras de soja (Norte, Leste, Oeste e Sul). Em cada zona existem pelo menos um curso de 

Ciências Agrárias sendo: que na região Norte são os municípios de Nova Mutum, Sinop e 

Sorriso; na região Sul está o município de Campo Verde; na região Leste estão Confresa e Nova 

Xavantina - sendo que Confresa representa uma subdivisão dentro da Aprosoja (Araguaia-

Xingu) e; na região Oeste estão Tangará da Serra e Campo Novo do Parecis.  

 Uma observação deve ser feita: as cidades de Alta Floresta, Barra do Garças, e Guarantã, 

Cáceres, Cuiabá, Lacerda e Pontes não fazem parte dos grandes núcleos produtores de grãos 

(APROSOJA, 2020), todavia tem outras peculiaridades (fluxo de pessoas, capital de estado, 

serviços e outros) que facilitam a presença de cursos de Ciências Agrárias nestes municípios. 

Além disto, alguns destes também têm considerável produção de Soja. Por exemplo: Alta 

Floresta e Guarantã do Norte.  

 

Figura 3 – Distribuição espacial da produtividade da soja, 2017 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 Na Figura 3, em comparação com a Figura 1, é possível notar que vários municípios 

com alta produtividade de soja, em sua maioria, têm cursos de Ciências Agrárias ou fazem 

vizinhança com uma cidade que possui curso desta área. Vale ressaltar que, alguns municípios 

têm uma alta produção de soja, porém distribuído em uma grande quantidade de área, o que 

reduz sua produtividade, tais como Campo Novo do Parecis e Sapezal. Já em outros, a 

agricultura não é tão expressiva, mas produz uma grande quantidade em pequena área, como 

exemplo o município de Cáceres (IBGE, 2017). 

 Três observações devem ser consideradas: de acordo com o IBGE Cidades (2020), nas 

proximidades do oeste de Cuiabá, encontram-se muitos municípios onde a produção agrícola é 

relativamente pequena em virtude da pouca área disponível, relevo acidentado, atividade de 

pecuária, atividade de mineração e atividades comerciais e serviços; A segunda é que, de acordo 

com a Fundação Nacional do Índio (FUNAI/MT, 2020), a região nordeste e noroeste do estado 

possui áreas indígenas e atividades auríferas, restringindo atividades agrícolas. Assim, tem-se 

alguns municípios têm alta produtividade com vizinho de baixa produtividade; A terceira e 

última consideração é que a região noroeste do estado tem difícil acesso com estradas, em sua 



maioria, não pavimentadas, não tendo condições viáveis à agricultura em larga escala 

(SINFRA/MT, 2020). 

 

3.2. Associação espacial 

 

Com o objetivo de mostrar o padrão de dependência espacial, apresenta-se nas Figuras 

4, 5 e 6 a relação estatisticamente significativa entre cursos superiores de Ciências Agrárias e a 

produtividade da soja. Espera-se encontrar um padrão Alto-Alto (High-High), o que evidencia 

a alta produtividade e a proximidade de um município com oferta de pelo menos um curso de 

Ciências Agrárias. A Figura 4 mostra a associação de distribuição espacial da produtividade de 

soja versus a existência de cursos agrícolas, em 2017, onde é possível ver a existências dos 

padrões AA, AB e BA. 

 

Figura 4 – Associação espacial da produtividade de soja versus existência de cursos 

agrícolas, 2017 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Percebe-se que seis municípios apresentaram o padrão Alto-Alto, dentre os quais são: 

Araguaiana, Chapada dos Guimarães, Lucas do Rio Verde, Novo Mundo, Santa Rita do 

Trivelato e Vera. Todos estes municípios podem estar se beneficiando da presença de pelo 

menos dois municípios vizinhos com uma IES que têm os cursos em análise. É interessante 

notar que o padrão AA, em aglomerações de alta produtividade, como Lucas do Rio Verde Vera 

e Santa Rita do Trivelato, são cidades que tem pelo menos dois municípios vizinho com a 

presença de IES com curso agrícola, sendo que nestes vizinhos há curso de agronomia (Sinop, 

Nova Mutum e Sorriso). Tal resultado é semelhante ao obtido por Lapple et al. (2016). Para o 

caso irlandês, os autores enfatizam que a aglomeração de universidades e de centos de pesquisa 

na região sudeste da Irlanda foi responsável por melhorar a produtividade do setor de laticínios, 

tornando esta região a melhor do país.  

 Em relação ao padrão Alto-Baixo, 48 municípios do Mato Grosso apresentaram este 

padrão, o qual indica que nenhum deles possuem vizinho com um IES com cursos de Ciências 

Agrárias, mas apresentam alta produtividade agrícola. Isto pode ser devido à alta quantidade de 

insumos agrícolas (terra, capital físico e capital humano pré-existente), além de haver 

municípios próximos, mas que não fazem fronteira, que possuem tais cursos. Os principais 

municípios são: Comodoro, Gaúcha do Norte, Paranatinga, Poconé, Querência, Rondonópolis 



e União do Sul. Por fim, existe apenas um padrão Baixo-Alto, referente ao município de Vale 

de São Domingos, vizinho dos municípios de Tangará da Serra e Pontes e Lacerda. Apesar 

desta ser vizinha, o município em si é de pequena extensão territorial e tem uma economia 

baseada em mineração e criação de bovinos, por isso a baixa produtividade agrícola (IBGE 

CIDADES, 2020). 

Com relação aos cursos com pelo menos 5 anos de existência (Figura 5), observa-se três 

municípios com o padrão AA, sendo elas: Araguaiana, Conquista D’Oeste e Porto Espiridião. 

Tais municípios apresentam pelo menos dois vizinhos com presença de uma IES com curso da 

área de Agrárias, sendo Conquista D’Oeste e Porto Espiridião. Em relação ao município de 

Conquista D’Oeste, é importante dizer que a presença de cursos agrários em Pontes e Lacerda 

e Tangará da Serra (municípios contíguos), junto com os projeto de extensão desenvolvidos nas 

respectivas IES, possibilitaram que houvesse uma transferência de tecnologia para outras áreas, 

beneficiando o município de Conquista D’Oeste a ter uma alta produtividade. Pode-se citar os 

projetos de extensão: MThorticultura e o Geoclima, que auxiliam no plantio e colheita. O 

MThorticultura é um projeto de extensão que abrange várias áreas da agronomia, e tem como 

objetivo auxiliar na produção de hortaliças e na identificação de doenças fitopatológicas 

(incluindo doenças relacionadas a soja). Referido projeto é uma empresa junior/startup gerada 

dentro da universidade, que busca solucionar os problemas do campo (UNEMAT, 2020). Já o 

Geoclima é um projeto de extensão com objetivo de monitorar o clima e fornecer índices 

pluviométricos para auxiliar a época certa de plantio, sendo importante para soja e milho, tais 

projetos são oriundos do curso de agronomia de Tangará da Serra. Em relação ao município de 

Pontes e Lacerda, a UNEMAT desenvolve, no curso de Zootecnia, estudos sobre ruminantes, 

suínos, aves e piscicultura (UNEMAT, 2020). Tais influências geradas por projetos e de start-

ups, como a MThorticultura, desenvolvidos pelas universidades, também são relatadas por 

O’shea et al. (2005), que também enfatizam a importância para formação de capital humano 

qualificado e transferência de tecnologia. 

 

Figura 5 – Associação espacial da produtividade de soja versus cursos de Ciências 

Agrárias com pelo menos 5 anos de existência, 2017 

 
Fonte: Elaboração própria  

   

 

Quanto ao padrão AB, existem 57 municípios que apresentaram esta correlação. Alguns 

dos principais municípios deste grupo são do médio norte do Mato Grosso (Lucas do Rio Verde, 

Nova Mutum, Tapurah e outras), oeste (Comodoro, Juína, Nova Lacerda e outras), sul (Campo 

Verde, Itiquira, Rondonópolis e outras) e Leste/Araguaia-Xingu (Confresa Gaúcha do Norte, 



Paranatinga, Querência e outras) têm municípios próximos com IES, mas não fronteiriços, que 

podem contribuir com a formação capital humano e tecnologias.  

Por fim, há seis municípios que apresentam o padrão Baixo-Alto, sendo elas: 

Cuverlândia, Glória D’Oeste, Mirassol, Porto Estrela, Vale de São Domingos e Várzea Grande. 

Essas cidades, apesar de ficarem vizinhas de cidades com cursos rurais, tem pouco território 

para agricultura. Tais municípios concentram sua economia em outros ramos, tais como 

mineração e pecuária.  A única exceção é Várzea Grande, que se concentra no setor de serviços, 

não existindo produção de soja no município (IBGE Cidades, 2020).  

A dependência espacial entre a produtividade da soja e os cursos de Ciências Agrárias 

com mais de 10 anos de existência estão apresentados na Figura 6. Neste caso, o padrão AA 

também aparece para os mesmos municípios da Figura 5. Para o padrão AB, tem-se a presença 

de 71 municípios, sendo que, em sua maioria, a alta produtividade pode ser devido ao fator 

tecnologia, mão de obra importada de outras cidades e estados, além mão de obra pré-existente 

(GARCIA, 2014; VIEIRA-FILHO, 2014). É interessante notar que apenas sete municípios têm 

algum curso com pelo menos 10 anos de existência, metade da oferta em 2017. Inclusive 

municípios que passaram a ter cursos, como Campo Novo do Parecis, Nova Mutum e Nova 

Xavantina, por exemplo, apresentaram o padrão AB.  

 Para o padrão BA, há seis municípios, entre elas: Cuverlândia, Nova Olímpia, Porto 

Estrela, Reserva do Cabaçal, Salto do Céu e Vale de São Domingos. É importante dizer que o 

curso de Agronomia de Tangará da Serra foi criado com objetivo de melhorar a agricultura 

familiar nestes municípios, assim como os cursos de Zootecnia em Pontes e Lacerda, foram 

criados com objetivo de ajudar no desenvolvimento de local (UNEMAT, 2013; UNEMAT, 

2001). Por fim, percebe-se o aparecimento de um padrão BB na cidade de Nossa Senhora do 

Livramento, que pode ser devido ao município estar nos quartis inferiores da distribuição, por 

não ser produtor de soja (IBGE, 2017). 

 

 

Figura 6 – Associação espacial da produtividade de soja versus cursos agricolas com pelos 

menos 10 anos de existencia, 2017 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Ao analisar os cursos com mais de 10 anos de existência, percebe que, por haver poucos 

cursos criados, torna-se difícil ter uma rede de distribuição de informações satisfatória, 

dificultando a difusão de tecnologia criada. Essa restrição também é observada por Lapple et 

al. (2016), para o caso do oeste irlandês. Os autores verificaram verificou que a ausência de um 

centro de pesquisa dificultou a disseminação do conhecimento e, portanto, restringiu a 

ampliação da produtividade. Isto também é mostrada na Figura 6, onde poucos cursos, com 



pelo menos 10 anos de existência, podam não ter favorecido a criação de uma rede de 

informações, gerando baixo impacto na produtividade. 

No entanto, comparando-se as Figura 4 e 6, a redução nas relações espaciais 

significativas com padrão AA, quando a análise se restringe a cursos mais antigos, pode indicar 

que os cursos recentemente criados têm dado relevante contribuição. Cita-se como exemplo o 

município de Novo Mundo, que só apresentou um padrão AA significativo, quando foi 

considerado todos os cursos, devido à proximidade dos municípios de Alto da Floresta, com 

cursos de Agronomia, criado em 2001, e Engenharia Florestal, criado em 2010, e Guarantã do 

Norte, cujo curso de Zootecnia foi criado em 2016. Ao restringir a análise para cursos com pelo 

menos 5 anos (Figuras 5 e 6), a relação espacial perdeu a significância. Estas evidências podem 

sinalizar uma relação de sinergia e formação de redes interinstitucionais, as quais podem estar 

potencializando a produtividade de Novo Mundo. 

 

4. Considerações finais 

 

Este trabalho é relevante para o sistema agrícola de Mato Grosso, pois oferece um 

panorama da expansão da oferta de cursos de Ciências Agrárias e como isto está correlacionado 

com a produtividade de soja, um dos principais produtos do estado. A presença de uma IES 

com curso de Ciências Agrárias pode ser importante para formar capital humano dentro do 

próprio estado, além da criação e aprimoramento de tecnologias agrícolas.  

De forma geral, pode-se afirmar que a expansão de cursos universitários na área de 

Ciências Agrárias teve algum impacto positivo sobre a produtividade da soja no Mato Grosso. 

Este processo contou com o crescimento da oferta de cursos de Agronomia, existente em 12 

dos 14 municípios, que é um curso importante para a produção agrícola. Por meio da análise 

espacial, encontrou-se evidências que podem sinalizar uma relação de sinergia e formação de 

redes interinstitucionais, as quais podem estar potencializando a produtividade. Estas relações 

contaram com a influência exercida por cursos recentemente criados, uma vez que municípios 

vizinhos daqueles que, em 2017, tinham uma IES com pelo menos 10 anos passaram a ter uma 

correlação positiva e significativa, quando considerados também os cursos com menos de 5 

anos de criação. 

Pode-se citar os municípios Novo Mundo, Lucas do Rio Verde e Santa Rita do Trivelato 

como principais beneficiados pela expansão de cursos de Ciências Agrárias, que apresentaram 

alta produtividade associada. Isto também foi observado na região oeste de Mato Grosso, onde 

a presença destes cursos, como resultado da uma expansão universitária, também apresentou 

uma alta produtividade, visto em Conquista D’Oeste, que fica entre dois municípios com a 

presença de IES com pelo menos um curso da área científica analisada.  

Reconhece-se que as evidências são baseadas em correlações. Apesar de permitirem 

compreender a influência da expansão dos cursos de Ciências Agrárias sobre a produtividade, 

é necessário que trabalhos futuros busquem formas de controlar outros fatores, que podem 

contaminar a relação de interesse, além de aplicar outras matrizes de distância, para captar 

influências de municípios não contíguos. Além disto, a análise realizada em apenas um ponto 

do tempo (apenas 2017) não permitiu verificar a influência da expansão universitária no 

aumento de produtividade do estado. Também é interessante ressaltar que a expansão da dos 

cursos agrários, especialmente de cursos de Agronomia, pode ter contribuído para a 

produtividade de outras culturas, tais como café, milho, cana de açúcar e arroz em casca que 

são plantadas em Mato Grosso, tornando necessárias análises específicas em pesquisas futuras. 

Sugere-se também a análise de possíveis projetos de extensão independentes das universidades 

sobre a disseminação do conhecimento e produtividade dos produtores rurais. 
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