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Resumo: O presente trabalho investigou, com as metodologias de causalidade segundo 
Granger e VECM, a relação entre o PIB Agropecuário brasileiro e as variáveis consumo de 
energia do setor, maquinário agrícola, rebanho bovino e produção de grãos no período de 
1970 a 2005. O consumo de energia foi enfatizando devido à agropecuária ser produtora e 
consumidora desta. Os resultados apontam uma grande relação, no curto prazo, entre o PIB e 
o consumo de energia. Quando se considera o conjunto das variáveis encontrou-se evidência 
de causalidade segundo Granger, evidenciando a importância das variáveis selecionadas como 
variáveis explicativas do PIB agropecuário.  
 
Palavras-chaves: Energia, PIB Agropecuário, VECM, Causalidade segundo Granger 
 
Abstract: This study used Granger causality and VECM methodologies, to investigate the 
relationship between the Brazilian agricultural GDP (Gross Domestic Product) and energy 
consumption in the sector, agricultural machinery, bovine cattle and grain yield from 1970 to 
2005. Energy consumption was emphasized due to the agriculture being both, producer and 
consumer of it. Results indicate a great relationship, in the short run, between GDP and 
energy consumption. When considering all the variables it was found evidence of causality 
according to Granger, highlighting the importance of the selected variables as explanatories 
of agricultural GDP. 
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1. Introdução 
 

O Agronegócio é importante para a economia brasileira. Dados do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, para o ano de 2005, revelam que sua 
participação no Produto Interno Bruto – PIB foi de 27,87%, sendo que em 2006 o 
agronegócio brasileiro movimentou R$ 540,06 bilhões, superando em mais de dois bilhões o 
ano anterior. Além disso, o agronegócio gera 37% dos empregos brasileiros. (MAPA, 2006).  

Segundo critérios da Organização Mundial do Comércio – OMC citados pelo 
MAPA (2006), o Brasil é o detentor do maior saldo da balança comercial agrícola do mundo. 
Em 2007, o superávit do agronegócio brasileiro foi de US$ 49,69 bilhões e foi responsável 
por 36,4% das exportações totais, MAPA (2007).  

De acordo com dados do MAPA (2006), além do Brasil ser grande produtor de grãos 
e liderar a produção e exportação de produtos como açúcar, álcool, suco de laranja e café e 
ainda ser o maior exportador de tabaco e produtos do complexo soja, tem o maior rebanho 
bovino comercial do mundo e ainda possui um grande potencial a ser explorado no setor de 
agroenergia. Esse potencial em agroenergia se justifica pelos problemas climáticos que têm 
levado as economias de todo o mundo a buscarem soluções menos poluidoras. 

O setor agropecuário é produtor e consumidor de energia, o que o coloca em 
condição diferenciada dos outros setores, merecendo estudos que investiguem a relação da 
energia para o crescimento do PIB agropecuário. 

Diante das transformações ocorridas na agropecuária, bem como da grande 
importância do consumo de energia para a economia brasileira e das mudanças climáticas, o 
artigo tem como objetivo investigar a relação existente entre o PIB do setor agropecuário e o 
consumo de energia (nas suas diversas fontes) no setor, o rebanho bovino, máquinas agrícolas 
e produção de grãos. Buscar-se-á identificar se elevação no consumo de energia na 
agropecuária, aumento do rebanho bovino, aumento da quantidade de máquinas agrícolas e 
elevação da produção de grãos é condição para a elevação do PIB. Além disso, pretende-se 
discutir os efeitos desse consumo de energia ao meio ambiente. Esta análise tem como 
referência os artigos Hondroyiannis et al. (2002) e Jobert.; Karanfil (2007), que abordam a 
relação entre consumo de energia e crescimento econômico na Grécia e entre o consumo 
setorial de energia e crescimento econômico na Turquia, respectivamente.  

No presente trabalho, utilizou-se para analisar uma possível relação de causa entre as 
variáveis o método da causalidade segundo Granger. Para analisar as relações de curto e longo 
prazo entre a variável dependente PIB Agropecuário e as demais variáveis explicativas 
utilizou-se análise de séries temporais via Modelo Vetorial de Correção de Erros Múltiplos 
(VECM). O período de estudo da pesquisa compreende dados anuais de 1970 à 2005. 

No estudo empírico utilizou-se, além do PIB Agropecuário, o consumo de energia 
do setor agropecuário, que será destacado no quarto item do presente trabalho, o número de 
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máquinas agrícolas1, por ter ocorrido um aumento significativo durante o período em estudo, 
e como representante da pecuária utilizou-se o rebanho bovino que, acredita-se, seja uma 
variável importante para o país, já que o Brasil tem o maior rebanho comercial bovino do 
mundo, de acordo com dados do MAPA, além da produção de grãos.  

A agropecuária contribui sobremaneira para a grande importância do agronegócio na 
economia brasileira, verifica-se, através do Gráfico 1, que dentro do agronegócio, a 
agropecuária é responsável por quase 30% da geração de riqueza. Essa importância justifica 
os diversos estudos realizados em torno desse “ramo” da economia.  

Indústria
35%

Distribuição
35%

Agricultura
17%

Pecuária
13%

 
Gráfico 1 – Composição do PIB do Agronegócio Brasileiro - 2005 

Fonte: CEPEA/USP, 2006 
 

A agropecuária brasileira passou por grandes transformações nas décadas de 1960 e 
1970, sobretudo através da Revolução Verde2 promovida nos países em desenvolvimento. O 
governo passou a adotar políticas que incentivavam as exportações de produtos agrícolas, o 
que permitiu uma evolução gradativa do setor. 

Os ganhos de produtividade da agropecuária brasileira ocorreram devido ao 
emprego de novas técnicas de produção no setor com maior emprego de tecnologia. De 
acordo com dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores – 
ANFAVEA (2007), houve aumento de cerca 325% na produção de máquinas agrícolas no 
país, ao longo do período de 1970 a 2005 o que demonstra o aumento da mecanização na 
agropecuária.  

                                                 
1As máquinas agrícolas compreendem tratores , colheitadeiras, retroescavadeiras , cultivadores e motorizados. 
Na década de 1970 a produção nacional de máquinas agrícolas foi de cerca de 25 mil unidades já em 2005 essa 
produção passou para a casa dos 52 mil. (ANFAVEA, 2007). 
2 Refere-se ao emprego de novas práticas agrícolas que permitiram um avanço significativo da produção nos 
países menos desenvolvidos na década de 60 e 70. 
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Outro fator importante para o bom desempenho da agropecuária foi o ganho de 
produtividade, alcançado principalmente através de pesquisas, geradas por órgãos como a 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, que permitiram um grande 
crescimento na produção de grãos no país. De acordo com dados do MAPA (2006), a 
produção de grãos no Brasil saltou de 57,8 milhões de toneladas na safra de 1990/1991 para 
123,2 milhões de toneladas na safra de 2002/2003.   

Dentro da agropecuária destaca-se também a pecuária sendo uma atividade de 
grande importância para a economia do país, que contribui com 13% na formação do PIB do 
agronegócio. Segundo dados do MAPA (2006), o Brasil possui o maior rebanho bovino 
comercial do mundo, o que coloca o país numa posição de destaque como um dos maiores 
exportadores de carne bovina. A pecuária tem ganhado destaque nos últimos anos, e um dos 
fatores relevantes para isso é a atuação de diversas organizações contra problemas de 
sanidade, o que permitiu, no período de 1995/96 a 2006, que o rebanho bovino crescesse 11% 
e o rebanho de suínos crescesse 15%, além do efetivo de aves que teve uma elevação de 73%.  

Nota-se no Brasil a existência de preocupação com a emissão de gases poluentes, 
(metano) por apresentar o maior rebanho bovino comercial do mundo. O Centro Nacional de 
Pesquisa de Monitoramento Ambiental Embrapa Meio Ambiente, realizou pesquisa intitulada 
Influência do Manejo da Produção Animal sobre a Emissão de Metano em Bovinos de Corte, 
2004, buscando estudar a influência do manejo de produção animal sobre a emissão de 
metano em bovinos de corte e as possibilidades de mitigação da produção de gases de efeito 
estufa. Concluiu-se que, para reduzir a emissão de metano pelos bovinos, é aconselhável que 
eles sejam abatidos mais precocemente. 

O presente trabalho dividiu-se, além desta introdução, em mais 5 itens, sendo 
tratado, no item 2 sobre o consumo de energia no Brasil por setor; no item 3 trata-se da 
evolução no consumo de energia por fonte no setor agropecuário; no item 4 parte-se para a 
explanação da metodologia econométrica, no quinto item trata-se da análise dos resultados e 
por fim as conclusões.  

 
2. Consumo Setorial de Energia 
 

A participação no total do consumo de energia, do setor agropecuário, fica em torno 
de 4,3% de acordo com o Balanço Energético de 2005, enquanto que em 1970 essa 
participação era de 8,6%. No entanto, em valores absolutos essa demanda cresceu 56,2% no 
período em estudo. 
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Gráfico 2 – Evolução Brasileira do Consumo Final de Energia por Setor (%) 

Fonte: Balanço Energético Nacional – BEN, 2005 
 

Conforme o Gráfico 2, a participação do setor agropecuário no consumo total de 
energia vem decrescendo de 1970 até os dias atuais.  O setor residencial é o que teve maior 
redução na participação relativa no período estudado, resultado semelhante ao que ocorreu 
para a Turquia no período de 1960 a 2003, conforme Jobert, T.; Karanfil, F. (2007). Já os 
setores de transportes e industrial saíram dos pouco mais de 20 e 25% para mais de 25 e 35% 
respectivamente.  

Ao se tratar sobre a eficiência na utilização de energia, verifica-se, através da tabela 
1, que o Setor Agropecuário é o mais eficiente, pois é o que consome menos energia por 
unidade de PIB gerada. Durante o período em análise, essa maior eficiência alternou-se entre 
o setor de serviços e o setor agropecuário, sendo que nos últimos anos a agropecuária se 
manteve como mais eficiente. 
Tabela 1 – Consumo Final de Energia do Setor / PIB do Setor (tep3/ US$ milhão*) 
Período Setor Energético Serviços Agropecuário Industrial 
1970 0,288 0,150 0,175 0,235 
1975 0,370 0,150 0,141 0,207 
1980 0,441 0,123 0,120 0,213 
1985 0,563 0,115 0,128 0,247 
1990 0,511 0,123 0,142 0,243 
1995 0,565 0,133 0,126 0,252 

                                                 
3 TEP: Tonelada Equivalente de Petróleo 
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2000 0,301 0,140 0,131 0,278 
2005 0,280 0,149 0,125 0,288 
Fonte: Balanço Energético Nacional – BEN, 2005 
(*) Dólar constante de 2005 

 
Já o setor industrial, que é o maior demandador de energia, tem aumentado seu 

consumo ao longo do período estudado e, além disso, verifica-se que cada vez mais o 
consumo de energia por unidade de PIB gerada tem se elevado. Isso pode ser explicado pela 
mudança nos tipos de produtos produzidos ao longo do tempo.  

 
Gráfico 03 – Consumo final de energia no Brasil, por fonte. 
Fonte: Balanço Energético Nacional – BEN , 2005 
 
Observa-se através do Gráfico 03 que no período analisado, no Brasil, houve uma 

elevação no consumo de todas as fontes energéticas, sendo importante destacar a 
estabilização, nos últimos anos, no consumo do petróleo e seus derivados, que são altamente 
poluentes. A elevação no consumo da eletricidade, principalmente no caso do Brasil cuja 
geração tem como base as hidrelétricas, a exemplo da elevação na utilização do álcool, vem 
de encontro aos apelos ambientais para redução nas emissões de gases poluentes, ratificadas 
pelo Protocolo de Kyoto.  

 
 

3. Consumo de Energia no Setor Agropecuário  
 

Conforme se verifica no gráfico 04 ao longo do período analisado, houve uma 
inversão nas fontes energéticas utilizadas na agropecuária. Sendo que no início da década de 
1970 a lenha representava quase 80% da energia consumida ao passo que hoje em dia esta 
representa menos de 30%.  

Em termos de emissão de GEE - Gases de Efeito Estufa4 observa-se, de acordo com 
Ministério da Ciência e Tecnologia (2005), que a lenha é uma fonte de energia cuja emissão 
de monóxido de carbono é bastante significativa. Segundo Wachsmann (2005) a lenha é a 
fonte de maior emissão no setor agropecuário, mas ao longo dos anos essas emissões, assim 

                                                 
4 Os principais Gases são CO – Monóxido de Carbono, CH4 – Metano, CO2 – Dióxido de Carbono, N2O – Óxido 
Nitroso.  
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como seu consumo, foram decrescentes. Já as emissões causadas pelo consumo do óleo diesel 
bem como sua queima tem se elevado. 

 

 
Gráfico 04 – Estrutura do Consumo de Energia no Setor Agropecuário Brasileiro 
Fonte: Balanço Energético – BEN, 2005  

 
Ao contrário do que aconteceu com a lenha, o consumo do óleo diesel saiu do 

patamar dos 20% na participação para quase 60%, em função do aumento da utilização de 
máquinas agrícolas. O consumo de eletricidade pelo setor agropecuário tem se elevado no 
período em análise. Observa-se que em 2005 ficou próximo de 15% do total. Essa elevação 
no consumo explica-se principalmente pela eletrificação rural, ou seja, houve uma mudança 
de fonte energética utilizada ocorrida mais fortemente nas últimas décadas.  
 
4. Material e Métodos  

Os dados referentes ao PIB agropecuário brasileiro e produção agrícola5 foram 
obtidos no Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), o número de rebanho bovino 
foi extraído do Anuário Estatístico Agropecuário do IBGE, o número de máquinas agrícolas 
foi obtido junto a ANFAVEA e o consumo de energia no setor agropecuário foi retirado do 
Balanço Energético Nacional. O período considerado na pesquisa é de 1970 a 2005. Na 
presente pesquisa o PIB agropecuário é a variável dependente enquanto as demais variáveis 
são explicativas.  

Nesta pesquisa as variáveis foram usadas em forma de logaritmo com exceção do PIB 
agropecuário que já estava em porcentagem. As variáveis PIB agropecuário, consumo de 
energia do setor, máquinas agrícolas, produção de grãos, e números de rebanho bovinos são 
respectivamente pibagroec, lenergia, lmaqagric, lgraos e lbov. 

                                                 
5 Soma das culturas: soja, milho, feijão, café, cana-de-açúcar, trigo e arroz. 
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Para analisar a relação de curto e longo prazo e de causalidade entre a variável 
dependente pib agropecuário, em relação às demais variáveis dependentes será utilizado a 
análise de séries temporais via modelo vetorial de correção de erros múltiplos (VECM) e 
causalidade segundo granger respectivamente. 
 

 

4.1 Modelos de séries temporais 

 
O emprego de séries temporais possui vários objetivos, tais como analisar o 

comportamento da série por meio de gráfico, verificar a existência de tendências, ciclos e 
variações sazonais, construir histogramas e diagramas de dispersão e fazer previsões de 
valores futuros da série, que podem ser a curto ou longo prazo. Quando se realiza análise de 
séries temporais, existe uma distinção do processo estocástico, que pode ser: estacionário e 
não estacionário (Morettin ;Toloi, 2004). 

Segundo Gujarati (2000), um processo estocástico é considerado estacionário se yt 

tem sua média e variância constantes ao longo do tempo, e covariância entre dois valores da 
série depende apenas das distâncias no tempo que separa os dois valores, e não dos tempos 
reais em que as variáveis são observadas. Ou seja, a série temporal yt é estacionária se, para 
todos os valores de t, respeitar os seguintes pressupostos do modelo clássico. 

E(Yt) = µ        (média constante) 
Var(Yt) = E(Yt µ)2 = σ2     (variância constante) 

Cov(Yt, Yt +s ) = Cov (Yt, Yt -s)  (covariância depende de s, e não de t) 
Em estatística é comum a existência de séries de tempos não estacionárias, assim é 

preciso torná-las estacionárias, transformando os dados originais em estacionários, isto é, 
estabilizando a média e a variância. Em geral é necessário fazer uma ou mais diferenças para 
que a dada série se torne estacionária. 

ΔYt = Yt - Yt –1                                           (1) 
 

                                                                                                                                     
4.2 Teste de Raiz Unitária para Detectar Estacionariedade 
 

O primeiro passo a ser considerado quando se trabalha com dados de série de tempo 
é verificar a ordem de integração das variáveis e detectar a presença ou não de raiz unitária 

Para diagnosticar a existência de raiz unitária em uma série temporal destacam-se o 
os testes de Dickey - Fuller e Philips – Perron. Os passos básicos para a realização destes 
testes para uma série Yt qualquer, consistem em regredi-la contra seus valores defasados de 
um período, Yt-1. Logo após, testa-se a significância estatística do parâmetro associado a Yt-1 .  

De acordo com Gujarati (2000), o caminho mais fácil de apresentar este teste é 
considerar o seguinte modelo: 

Yt = δYt -1 + µt  (2) 
Em que µt é o termo de erro estocástico que segue os pressupostos do modelo 

clássico: média zero, variância constante e é não auto-correlacionado. Este termo de erro é 
conhecido como White Noise (ruído branco). Se o coeficiente yt-1 for de fato igual a 1, ter-se-á 
problema de raiz unitária, ou seja, uma situação de não estacionariedade. 
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Considerando um modelo auto-regressivo (AR) de primeira ordem tal como: 
Yt = β + δYt-1+ µt  (3) 

Verifica-se que a série temporal terá uma raiz unitária caso δ = 1. Subtraindo Yt-1 em 
ambos os lados da expressão, (3), obtêm-se a seguinte equação: 

ΔYt = β (ρ – 1)Yt-1 + µt (4) 
A hipótese nula do teste de Dickey – Fuller é a presença de uma raiz unitária. Deste 

modo o teste consiste na estimação da expressão (4) por meio de Mínimos Quadrados 
Ordinários (MQO) e na utilização  da estatística t no parâmetro (δ –1). Sob a hipótese nula de 
existência de raiz unitária essa estatística possui uma distribuição não assintótica não padrão.  

Segundo Gujarati (2006) o teste Philips – Perron utiliza métodos estatísticos não 
paramétricos para levar em consideração a correlação serial nos termos de erros sem somar 
termos de diferenças defasados.  A distribuição assintótica do teste Philips – Perron é a 
mesma que a da estatística Philips – Perron Ampliado. 
 
 
4.3 Causalidade segundo Granger 
 

Segundo Gujarati (2000), o teste de causalidade de Granger supõe que as 
informações relevantes para a previsão das respectivas variáveis, estejam contidas 
exclusivamente nos dados de séries temporais destas variáveis. 

Yt = αi

n

i 1

t-iX

  + µt  (7) 

Se a Variável X (variável exógena) causar a variável Y (variável endógena), 
mudanças em X deve preceder as mudanças em Y, teremos assim causalidade no sentido de 
Granger. 

O teste de Causalidade segundo Granger distingue quatro situações: (1) Causalidade 
Unidirecional de Y para X: se os conjuntos dos coeficientes ou parâmetros estimados das 
variáveis defasados Y são estatisticamente diferentes de zero, e o conjunto dos coeficientes 
estimados do X defasado não é estatisticamente diferente de zero (2) Causalidade 
unidirecional de X para Y: quando o conjunto de coeficientes Y defasados não é 
estatisticamente diferente de zero e o conjunto dos coeficientes dos X defasados é 
estatisticamente diferente de zero (3) Causalidade bilateral: quando os conjuntos dos 
coeficientes de Y e X são estatisticamente diferentes de zero nas duas regressões. (4) 
Independência: quando os conjuntos dos coeficientes de Y e X não são estatisticamente 
diferentes de zero em ambas as regressões. 

Os passos deste teste são os seguintes: (1º) Estimar a regressão restrita de X
t 

(corrente) sobre os valores defasados de X e sobre as outras variáveis, se as houver, sem 
incluir as variáveis defasadas da variável Y nesta regressão, e obter a soma de quadrados dos 
desvios restrita (SQRr). (2º) Estimar a regressão não restrita de X

t 
sobre os termos defasados 

de C e os termos defasados de Y, e obter a soma de quadrados não restrita (SQRnr) (3º) Testar 
a hipótese nula H

0
: Σβ

i
=0, isto é, os termos defasados de Y não são significativos. (4º) Usar a 

estatística F. (5) Conclusão, se o valor F observado exceder o valor Crítico de F ao nível de 
significância escolhido, rejeita-se a hipótese nula, caso em que os termos defasados de Y 
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pertencem a regressão, uma forma de dizer que Y causa (no sentido de Granger) X. (6) 
Repetir as etapas 1) a  5) para testar o modelo, ou seja, para comprovar se X causa Y segundo 
Granger.    

 
 

4.4 Modelo Vetorial de Correção do Erro (VEC) e co-integração de Johansen 
 

Os modelos VEC e de Johansen são utilizados para identificar uma provável relação 
de longo prazo entre as variáveis. No caso desta pesquisa, serão analisados os 
relacionamentos de longo prazo entre a variável dependente (PIB agropecuário) e as demais 
variáveis explicativas. 

Segundo Gujarati (2006), o mecanismo de correção de erro, inicialmente usado         
por Sargan e mais tarde popularizado por Engle e Granger, faz uma correção do desequilíbrio 
de longo prazo. Um teorema importante, conhecido como teorema de representação de 
Granger, afirma que quando duas variáveis Y e X são co-integradas, a relação entre elas pode 
ser expressa como um mecanismo de correção de erro.     

De acordo com Harris (1995 apud Margarido 2004), definindo um vetor Zt com n 
variáveis endógenas potenciais, é possível especificar o seguinte processo gerador e modelos 
Zt como um vetor auto-regressivo (VAR), sem restrição envolvendo k defasagens de Zt

*. Logo 
o modelo VAR pode ser representado como: 

Zt = A1Zt-1 + ... + Ak Zt-k + ΦDt + µt  (8) 
sendo que µt ~ IN(0, Σ), Zt é um vetor (n x 1) e cada elemento Ai é uma matriz tendência 
linear, dummies sazonais, dummies de intervenção, ou qualquer outro tipo de regressor que 
sejam considerados fixos e não estocásticos. No caso da metodologia de Johansen também se 
torna necessário determinar a(s) ordem (ns) da(s) defasagem (ns) de Zt, pois esse 
procedimento tem como base a hipótese de que, ao se introduzir um número suficiente de 
defasagens, é possível se obter uma estrutura de resíduos bem comportados, isto é, 
estacionários. Para a tomada de decisão em relação ao número de defasagens que devem ser 
aplicadas para se obter uma estrutura de ruído branco, utiliza-se os critérios AIC (Akaike 
Information Criterion) ou então o SBC (Schwarz Bayesian Criterion). 

O SBC sugere a minimização da seguinte função: 
     CS = lnσ2 + m.lnn  (9) 

Em que σ2 é a estimativa por máxima verossimilhança de s2, m é o tamanho da 
defasagem, n é o número de observações. 

O AIC mais conhecido como critério de informação de Akaike tem a função a ser 
minimizada dada por: 
     AIC = nlnρ + 2p  (10) 

Onde ρ é a estimativa da variância do ruído branco e p é a ordem do modelo. 

A equação (8) acima pode ser modificada em termos de um modelo de vetor de 
correção de erro (VECM), cujo formato é o seguinte. 
   ▼Zt = Γ1▼Zt-1 + ... + Γk-1▼Zt-k-1 + Π Zt-k + ΦDt + µt  
Γi = - (I - A1 - ... - Ai), (i = 1, ... , k - 1)                                             (11) 
Π = - (I - A1 - ... - Ak). 
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Segundo Harris (1995 apud Margarido 2004), a principal vantagem de se escrever o 
sistema em termos do modelo de correção de erro está relacionado ao fato de que, nesse 
formato, são incorporadas informações tanto de curto quanto de longo prazo via ajustes nas 
variações em Zt, as quais são dadas pelas estimativas dos parâmetros Γi e Π. Visto com maior 
nível de detalhes, o termo Π é representado como: 
          Π = αβ´  (12) 

Sendo que α representa a velocidade de ajustamento dos parâmetros da matriz no 
curto prazo, enquanto β é uma matriz de coeficientes de co-integração de longo prazo, onde o 
termo β´Zt-k, o qual está embutido na equação (12), representa as (n – 1) relações de co-
integração no modelo multivariado, assegurando, dessa forma, que Zt converge para uma 
solução de equilíbrio no longo prazo. 

Para testar a presença de vetores de co-integração, foi utilizada a estatística λtrace de 
Johansen e Juselius (1990) descrita por Margarido (2004, p.92): “esse teste tem grande 
importância, pois permite verificar se existe equilíbrio, ou relacionamento, de longo prazo 
entre as variáveis econômicas”. 
 
5. Análise dos resultados 
 

Aplicou-se testes de estacionariedade para as seguintes variáveis: PIB agropecuário 
(pibagropec), rebanho bovino (lbov), maquinário agrícola (lmaqagric), consumo de energia do 
setor agropecuário (lenergia) e produção de grãos (lgraos) na busca de mesma ordem de 
integração das séries. Em seguida avaliou-se a existência de vetores cointegrantes nestas 
mesmas variáveis estacionarizadas e logo após este procedimento usou-se o VECM (Vetores 
de correções de erros) na procura de relação de longo e curto prazo entre as variáveis 
mencionadas. A análise econométrica do trabalho em questão foi feita com o auxílio do 
Software Stata 9.0. 
  Iniciando os procedimentos acima foram feitos os testes Dickey Fuller e Phillips 
Perron, em busca da estacionariedade das séries, e estes estão sumarizados nas tabelas que 
seguem: 
 
Tabela2: Resultados dos testes de Raiz Unitária (Dickey-Fuller) para as variáveis Lbov, 
Lgraos, Lmaqagric, Pibagropec e Lenergia.  
D – F Teste estatístico valor critico a 1% valor crítico a 5% valor crítico a 10% 
Lbov -1,698 -3,682 -2,972 -2,618 
Lgraos -1,504 -3,682 -2,972 -2,618 
Lmaqagric -2,873 -3,682 -2,972 -2,618 
Pibagropec -1,147 -3,682 -2,972 -2,618 
Lenergia 0,355 -3,682 -2,972 -2,618 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Observou-se pelos testes Dickey – Fuller a não estacionariedade das séries, logo as 
mesmas não são integradas de ordem 0. Analogamente os testes Phillips – Perron, não 
apresentaram estacionariedade das séries em ordem 0. Deste modo não é possível aplicar o 
VECM. 
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Tabela3: Resultados dos testes de Raiz Unitária (Phillips - Perron) para as variáveis Lbov, 
Lgraos, Lmaqagric, Pibagropec e Lenergia. 
D – F Teste estatístico Valor critico a 1% valor crítico a 5% valor crítico a 10% 
lbov (zrho) -2,279 -17,880 -12,820 -10,400
lbov (zt) -1,785 -3,682 -2,972 -2,618 
lgraos (zrho) -1,008 -17,880 -12,820 -10,400
lgraos (zt) -1,642 -3,682 -2,972 -2,618 
lmaqagric (zrho) -12,189 -17,880 -12,820 -10,400
lmaqagric (zt) -2,974 -3,682 -2,972 -2,618 
pibagropec (zrho -1,996 -17,880 -12,820 -10,400 
pibagropec (zt) -0,880 -3,682 -2972 -2,618 
lenergia (zrho) 0,752 -17,880 -12,820 -10,400 
lenergia  (zt) 0,672 -3,682 -2,972 -2,618 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 
 Avaliou-se por estes dois testes que nenhuma variável se estacionarizou em nível de 
significância de 1%, 5%, 10%, pois os valores do teste estatístico em módulo são menores que 
os valores críticos em módulo citados anteriormente. 
 Sequencialmente, ainda em busca da estacionariedade das séries, realizou-se os 
mesmos testes para a primeira diferença de todas as variáveis, sintetizados pelas tabelas 4 e 5. 
 
Tabela4: Resultados dos testes de Raiz Unitária (Dickey-Fuller) para as variáveis d.lbov, 
d.lgraos, d.lmaqagric, d.lpibagropec e d.lenergia. 
D – F Teste estatístico Valor crítico a 1% valor crítico a 5% valor crítico a 10% 
d.lbov -6,584 -3,689 -2,975 -2,619 
d.lgraos -7,359 -3,689 -2,975 -2,619 
d.lmaqagric -4,811 3,689 2,975 -2,619 
d.lpibagropec -6,960 3,689 2,975 -2,619 
d.lenergia -7,384 3,689 2,975 -2,619 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Ao se aplicar o teste Dickey – Fuller, para a primeira diferença das séries trabalhadas, 
verificou-se que as mesmas apresentaram caráter estacionário. Do mesmo modo o teste 
Phillips – Perron, para a primeira diferença das séries, resultou na estacionariedade das 
mesmas. 
 
Tabela5: Resultados dos testes de Raiz Unitária (Phillips - Perron) para as variáveis  d.lbov, 
d.lgraos, d.lmaqagric, d.lpibagropec e d.lenergia. 
D – F Teste estatístico Valor crítico a 1% valor crítico a 5% valor crítico a 10%
d.lbov (zrho) -32,106 -17,812 -12,778 -10,380 
d.lbov (zt) -7,061 -3,689 -2,975 -2,619 
d.lgraos (zrho) -48,531 -17,812 -12,778 -10,380 
d.lgraos (zt) -7,187 -3,689 -2,975 -2,619 
d.lmaqagric (zrho) -23,186 -17,812 -12,778 -10,380 
d.lmaqagric (zt) -4,733 -3,689 -2,975 -2,619 
d.lpibagropec (zrho -36,569 -17,812 -12,778 -10,380 
d.lpibagropec (zt) -7,249 -3,689 -2,975 -2,619 
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d.lenergia (zrho) -44,446 -17,812 -12,778 -10,380 
d.lenergia  (zt) -7,299 -3,689 -2,975 -2,619 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 
 Os dois testes apresentaram valores dos testes estatísticos maiores em módulo do que 
os valores críticos em módulo a 1% , 5% e 10%, comprovando assim a estacionariedade de 
todas as variáveis na primeira diferença. O que implica que todas as variáveis são integradas 
de ordem 1 (I(1)), sendo que o fato de as mesmas possuírem a mesma ordem de integração é 
condição necessária para uso do VECM. 
 O próximo passo foi estabelecer o número de defasagens adequado visando obter a 
melhor significância das variáveis. Foram utilizados os critérios AIC (Akaike Information 
Criteria), HQIC (Hannan - Quinn Information Criteria), SBIC (Schwartz Bayesian 
Information Criteria), onde a melhor defasagem foi escolhida através do menor valor 
simultaneamente nos testes mencionados. No presente trabalho, a melhor escolha se encontra 
simplesmente sem defasagem, pois no lag (defasagem) 0, os valores dos critérios AIC, HQIC 
e SBIC são respectivamente -3,36867, -3,30836, -3,18364, que são os menores valores 
obtidos pelos testes.  
 Num segundo passo analisou-se a existência de vetores cointegrados, onde foram 
feitos testes Johansen e Juselius (1992) aliados aos critérios HQIC (Hannan - Quinn 
Information Criteria) e SBIC (Schwartz Bayesian Information Criteria), para as variáveis em 
questão, onde estes mostraram a evidência de quatro vetores cointegrantes, podendo assim 
existir um mecanismo de correção para os outros vetores. 

Em seguida avaliou-se as relações de curto e longo prazo das variáveis objetivando a 
correção de desequilíbrios através dos modelos de Cointegração de Johansen e Juselius 
(1992). Os resultados para o curto prazo demonstraram alta significância apenas no vetor de 
correção de erros do consumo de energia do setor agropecuário na segunda defasagem com 
relação ao PIB agropecuário, concluindo-se que um aumento de 1% na energia causa um 
impacto positivo de aproximadamente 14,14% no PIB. Já os resultados para o longo prazo 
demonstraram alta significância no vetor de correção de erros do maquinário agrícola e do 
rebanho bovino com relação ao PIB agropecuário, concluindo-se que uma elevação de 1% 
dessas variáveis resulta em um acréscimo de aproximadamente 13,09% e um decréscimo de 
231,08% no PIB agropecuário, respectivamente. Tanto o resultado para o curto prazo quanto 
o resultado para o longo prazo, permitem inferir que o crescimento do PIB está relacionado 
com variáveis (energia e maquinário agrícola) que causam emissões de GEE. 

Finalizando esta seção averigua-se a relação de causalidade entre a variável PIB 
Agropecuário com as demais variáveis explicativas, onde foi utilizado o recurso do teste de 
causalidade segundo Granger. 

 
Tabela6: Resultados do teste de Causalidade Segundo Granger 
Equação Exclusão chi 2 Defasagem Prob> chi 2 
d.lpibagropec d.lenergia 10,551 0 0,005 
d.lpibagropec d.lgraos 3,3559 0 0,187 
d.lpibagropec d.lmaqagric 5,2446 0 0,073 
d.lpibagropec d.lbov 0,19198 0 0,908 
d.lpibagropec Todas as variáveis 13,763 0 0,088 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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 Os resultados evidenciam que há uma forte relação de causalidade entre o PIB 
Agropecuário e as seguintes variáveis explicativas: consumo de energia no setor e número de 
máquinas agrícolas. Já a variável produção de grãos apresenta uma probabilidade de 18% de 
não ser incluída no modelo, enquanto que a variável rebanho bovino, de acordo com os 
resultados dos testes de Granger, possui probabilidade de 90% de não ser incluída no modelo, 
apresentando assim menor causalidade comparando com as demais variáveis explicativas. 
Contudo, a probabilidade de todas as variáveis serem excluídas do modelo é de apenas de 
8,8% o que demonstra que as variáveis em conjunto são importantes para a explicação do PIB 
agropecuário. 

 
6. Considerações Finais 
  

Diante da grande importância da agropecuária para a economia brasileira, conforme 
evidenciado pelos dados expostos buscou-se investigar, no presente trabalho, o impacto de 
algumas variáveis selecionadas, principalmente a energia, sobre o PIB do setor e a relação de 
cada variável explicativa com o PIB Agropecuário. Além de buscar traçar um paralelo com as 
questões ambientais representadas pelo consumo de energia na agropecuária e pelo o número 
de maquinário agrícola.  

Os resultados dos testes de cointegração de Johansen e Juselius apontaram que 
existe evidência de cointegração entre quatro vetores, o que significa que pode existir um 
mecanismo de correção para os outros vetores. Através do teste de Correção de Erros de curto 
e longo prazo verificou-se que há evidência de uma relação de curto e longo prazo entre as 
variáveis. O consumo de energia do setor agropecuário apresentou uma relação positiva de 
curto prazo com o PIB do setor, o que confirma a importância da energia como insumo para o 
setor agropecuário. Diante da importância da energia para a elevação do PIB fica implícito 
que com o crescimento da economia elevam-se também as emissões de GEE. 

Já no longo prazo, a variável maquinário agrícola apresentou uma relação positiva 
em relação ao PIB enquanto que o rebanho bovino apresentou uma relação negativa. Esse 
resultado pode ser explicado pelo tamanho da pecuária brasileira, cuja importância dos outros 
rebanhos é grande, e neste trabalho só foi considerado o rebanho bovino.  

A análise da causalidade segundo Granger demonstra que o PIB Agropecuário tem 
uma grande relação com o consumo de energia do setor e as máquinas agrícolas. Isso pode ser 
explicado em razão da progressiva modernização da agropecuária brasileira, o que tem 
permitido maior competitividade do país nesta atividade econômica em relação aos demais 
países.  

As variáveis rebanho bovino e grãos obtiveram menores causalidades no sentido de 
Granger respectivamente. Tal fato pode ser explicado devido à utilização de proxies da 
pecuária e da produção de grãos, sendo que estas podem não ter representado totalmente as 
duas atividades do setor agropecuário. 

Já quando se consideram todas as variáveis em conjunto, os resultados 
demonstraram a evidência de causalidade no sentido de Granger com o PIB do setor, 
permitindo concluir que estas variáveis em questão são importantes para explicar a evolução 
da agropecuária brasileira. 

Em relação aos problemas ambientais causados pela agropecuária, pode-se dizer 
que, no que tange o consumo de energia, esta tem contribuído com o meio ambiente, devido 
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sua característica de produtora e consumidora desta. Observa-se, principalmente no Brasil, a 
maior utilização, nos períodos recentes, de energias alternativas, como o álcool, bagaço da 
cana, e outros. Destaca-se a redução no consumo da lenha como fonte energética e a elevação 
na utilização da eletricidade.  

A relação entre o PIB agropecuário e o consumo de energia e as máquinas agrícolas 
reforçam que o crescimento do PIB é causado também por variáveis emissoras de gases 
poluentes, justificando a resistência, por parte de alguns países, em diminuir suas emissões, já 
que essa redução estaria diretamente ligada a uma queda no ritmo de crescimento do PIB. 
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Anexo 

                          Consumo Final de Energia por Setor sobre o PIB do Setor 
Consumo Final de Energia do Setor / Pib do Setor Unidade: tep/10³ US$ (*) 

Período 
Setor 

Energético 
Serviços Agropecuário Industrial 

1970 0,288 0,150 0,175 0,235 
1971 0,331 0,148 0,157 0,226 
1972 0,316 0,148 0,152 0,215 
1973 0,342 0,150 0,155 0,206 
1974 0,378 0,148 0,152 0,206 
1975 0,370 0,150 0,141 0,207 
1976 0,360 0,146 0,141 0,206 
1977 0,382 0,137 0,127 0,221 
1978 0,427 0,140 0,128 0,219 
1979 0,474 0,138 0,127 0,220 
1980 0,441 0,123 0,120 0,213 
1981 0,465 0,127 0,124 0,206 
1982 0,504 0,126 0,123 0,219 
1983 0,598 0,125 0,133 0,234 
1984 0,575 0,117 0,126 0,254 
1985 0,563 0,115 0,128 0,247 
1986 0,485 0,122 0,118 0,240 
1987 0,566 0,117 0,138 0,238 
1988 0,548 0,118 0,142 0,247 
1989 0,528 0,118 0,139 0,246 
1990 0,511 0,123 0,142 0,243 
1991 0,581 0,121 0,149 0,262 
1992 0,500 0,127 0,151 0,257 
1993 0,452 0,132 0,156 0,238 
1994 0,506 0,135 0,115 0,240 
1995 0,565 0,133 0,126 0,252 
1996 0,583 0,134 0,137 0,271 
1997 0,620 0,137 0,143 0,269 
1998 0,554 0,142 0,134 0,283 
1999 0,405 0,142 0,137 0,292 
2000 0,301 0,140 0,131 0,278 
2001 0,296 0,140 0,131 0,279 
2002 0,281 0,143 0,125 0,293 
2003 0,282 0,144 0,114 0,305 
2004 0,275 0,148 0,111 0,300 
2005 0,280 0,149 0,125 0,288 
(*) Dólar constante de 2005 
Fonte: Balanço Energético 

 
 


