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RESUMO 

 

Existem evidencias científicas que a população rural residente em áreas próximas a 
determinadas culturas agrícolas está exposta a agrotóxicos derivados dessas 
culturas. Estudos demostram que exposição a agrotóxicos está relacionada ao 
desenvolvimento de câncer na infância, principalmente leucemias e câncer do 
sistema nervoso central. No Brasil os tipos de canceres mais comuns na infância são 
as leucemias, câncer do SNC e linfomas que representa a 1ª causa de morte por 
doenças na faixa etária de 1 a 19 anos. O objetivo do estudo foi descrever a taxa de 
óbitos por câncer na infância e adolescência e analisar a distribuição espacial da 
taxa em relação à densidade de área plantada das principais culturas agrícolas do 
estado de Minas Gerais no período de 2011 a 2015. Tratou-se de estudo ecológico 
em que os dados de câncer foram obtidos no Sistema de Informações sobre 
Mortalidade (SIM) e os dados de área plantada foram obtidos por meio do 
levantamento da Produção Agrícola Municipal (IBGE). Esses dados foram 
analisados no software IBM SPSS Statistic 20 na fase descritiva. Para análise 
espacial exploratória utilizou-se os mapas temáticos e o Índice de Moran Global e 
Local para verificação de autocorrelação espacial, no software R version 64. 3.4.1 
Nessa pesquisa observou-se que as mortes por leucemias, linfomas e câncer do 
sistema nervoso central e periférico representaram juntas 61,5% de todas as mortes 
por câncer infanto-juvenil no período 2011 a 2015. A taxa média de mortalidade 
ajustada por idade para esses tipos de câncer ao final do período foi de 22,71 óbitos 
por milhão em 2015. A sobreposição das duas variáveis evidenciou que a 
microrregião de Patrocínio e Ituiutaba (Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba), Campo 
Belo (Oeste de Minas), Manhuaçu (Zona da Mata) como regiões em que a 
convergência de dados da taxa média de mortalidade ajustada por idade por câncer 
infanto-juvenil e densidade de cultivo agrícola ocorreram no quintil mais alto. Mais 
estudos em nível individual são necessários para compreensão da hipótese 
levantada por esse estudo. 

 

Palavras-Chaves: Estudo ecológico, análise espacial, Densidade de Cultivo, 

Agrotóxicos, Câncer infanto-juvenil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

There is scientific evidence that the rural population living in areas close to certain 

agricultural crops is exposed to agrochemicals derived from these crops. Studies 

show that exposure to pesticides is related to the development of childhood cancer, 

mainly leukemias and cancer of the central nervous system. In Brazil, the most 

common cancers in childhood are leukemias, cancer of the CNS and lymphomas that 

represent the 1st cause of death from diseases in the age group from 1 to 19 years. 

The objective of the study was to describe the rate of cancer deaths in childhood and 

adolescence and to analyze the spatial distribution of the rate in relation to the 

density of planted area of the main agricultural crops of the state of Minas Gerais in 

the period from 2011 to 2015. It was an ecological study in which the cancer data 

were obtained from the Mortality Information System (SIM) and the planted area data 

were obtained through a survey of Municipal Agricultural Production (IBGE). These 

data were analyzed in the IBM SPSS Statistic 20 software in the descriptive phase. 

For the exploratory spatial analysis, the thematic maps and the Global and Local 

Moran Index were used to verify spatial autocorrelation in the R version 64 software. 

3.4.1 In this research it was observed that the deaths from leukemias, lymphomas 

and cancer of the nervous system central and peripheral regions together accounted 

for 61.5% of all childhood and juvenile cancer deaths in the period 2011 to 2015. The 

mean age-adjusted mortality rate for these cancers at the end of the period was 

22.71 deaths per million in The overlapping of the two variables showed that the 

microregion of Patrocínio and Ituiutaba (Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba), Campo 

Belo (West of Minas), Manhuaçu (Zona da Mata) as regions where the convergence 

of data of the average mortality rate adjusted for age by childhood and juvenile 

cancer and farm density occurred in the highest quintile. Further studies at the 

individual level are needed to understand the hypothesis raised by this study. 

 

Keywords: Ecological study, spatial analysis, Crop density, Agrochemicals, Child-

juvenile cancer 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As Doenças não Transmissíveis (DNTs), que incluem doenças 

cardiovasculares, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas representam o 

principal desafio para a saúde pública do século XXI. As DNTs são consideradas a 

principal causa de morte em todo o mundo, sendo que em 2012 contribuíram 68% 

dos 56 milhões de mortes globais. O problema se intensifica em países de baixa e 

média renda em que aproximadamente metade das mortes prematuras (abaixo dos 

70 anos) ocorrem por DNTs (WHO, 2014). 

No Brasil em 2011, as DNTs corresponderam a 72,6% das mortes de acordo 

com os Estudos transversais sobre a Carga Global de Doenças-CGD, sendo que as 

doenças cardiovasculares ocuparam o primeiro lugar seguidas de neoplasias, 

doenças respiratórias crônicas e diabetes (MALTA et al. 2017).  

Considerando faixas etárias específicas óbitos por câncer representam a 

segunda causa da mortalidade em crianças e adolescentes de 0 a 19 anos no Brasil, 

atrás somente de mortes por causas externas, representando 8% das mortes por 

todas as causas. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer José Alencar 

Gomes da Silva (INCA), os tipos de canceres mais comuns na infância e 

adolescência são as leucemias, câncer do Sistema Nervoso Central (SNC) e 

linfomas. Para o ano de 2018 são estimados 12.500 casos câncer infanto-juvenil 

sendo que as regiões que apresentarão maiores números serão Sudeste e Nordeste 

(INCA, 2018). Estudos de abrangência nacional realizados pelo INCA (2008) sobre a 

epidemiologia do câncer na criança e no adolescente identificaram taxa de 

mortalidade para câncer do SNC no período de 2001 a 2005 de 9,5 por milhão em 

ambos os sexos, e taxa de mortalidade por leucemias de 13,81 por milhão no 

mesmo período. 

A taxa de mortalidade por câncer tem sido considerada pelos artigos 

científicos a melhor forma de se avaliar o sucesso global na redução da carga da 

doença, sobretudo para se avaliar a eficácia da prevenção e a determinação do 

impacto do tratamento da doença (BRAY; SOERJOMATARAM, 2015). Entretanto, a 

interpretação das taxas de mortalidade por câncer infanto-juvenil possuem alguns 

fatores complicadores como a raridade da ocorrência comparados ao câncer em 

adultos, além dos dados em sua maioria serem disponíveis por localização primária 
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do tumor e não por classificação histopatológica como seria mais adequado (INCA, 

2008). 

 
 

1.1 Definindo neoplasias e câncer, e sua etiologia  
 
 

Neoplasia é um termo designado para descrever proliferação anormal de 

tecido no corpo, ou seja, deriva do comprometimento no sistema de controle da 

replicação celular, que se reproduz desordenadamente e de forma autônoma, as 

neoplasias podem ser benignas ou malignas. Câncer é o nome genérico atribuído 

aos tipos de neoplasias malignas caracterizadas por possibilidade de infiltração nos 

tecidos vizinhos, disseminação pelo corpo (metástase) e pode ser resistente ao 

tratamento (INCA, 2011). Dessa forma, para adequar aos propósitos dessa 

pesquisa, que utiliza os códigos do capitulo II da CID-10 (apenas neoplasias 

malignas), utilizaremos o termo câncer.  

A complexidade da origem do câncer está evidenciada nos estudos das várias 

do conhecimento: médica, biológica, epidemiológica e social. Sabe-se que o 

processo carcinogênico se desenvolve quando células anormais sofrem mutação 

genética com danos ao DNA, consequentemente com alteração da função normal. 

Na ocorrência de falhas nos sistema de reparo celular para eliminação de células 

anormais, ocorre divisão celular desordenada com expressiva proliferação de células 

anormais levando ao aparecimento dos tumores (INCA, 2006). 

A etiologia multicausal do câncer é demonstrada nos estudos acadêmicos 

relacionados às causas modificáveis e não modificáveis que se interagem 

aumentando ou diminuindo as chances de surgimento do câncer. As causas 

modificáveis estão relacionadas ao modo de vida dos indivíduos e da sociedade, 

entre esses fatores estão tabagismo, hábitos alimentares inadequados, inatividade 

física, agentes infecciosos, radiação ultravioleta, exposição ocupacional e poluição 

ambiental (INCA, 2011).  

Segundo o INCA a maioria dos canceres está relacionada ao meio ambiente, 

onde se pode destacar o ambiente geral (água, terra e ar), ambiente ocupacional 

(indústrias químicas e afins), o ambiente de consumo (alimentos e medicamentos) e 

o ambiente social e cultural (estilo e hábitos de vida). Assim, diferentes tipos de 

exposição estão sendo estudados como possíveis fatores de risco na etiologia do 
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câncer e a simultaneidade de fatores de exposição que podem atuar sinergicamente 

para potencializar o risco do adoecimento (INCA, 2006). Em alguns casos a relação 

está bem estabelecida, como o uso do cigarro, exposição à radiação solar, porém 

boas partes dos fatores de riscos ambientais ainda estão sendo estudados, como os 

relacionados à alimentação e ocupação e poluição ambiental. Dentre os aspectos 

ambientais, destacam-se também aqueles associados ao aparecimento de câncer 

relacionados às questões geográficas (GARCIA et al., 2015). 

Nesse sentido, vem aumentando na literatura o número de publicações que 

correlacionam a exposição a pesticidas agrícolas e o aumento da incidência de 

câncer (SILVA, et al., 2005, WARD, et al. 2006, JOBIM, et al. 2010, SOUZA, et al., 

2011, CASSAL, et al., 2014).  

Existem evidências científicas que a população rural residente em áreas 

próximas a determinadas culturas agrícolas está exposta aos agrotóxicos derivados 

dessas culturas (WARD et. al 2006; CAROZZA, 2008; BOOTH et. al, 2015; SILVA, 

2015), e há indícios de uma relação entre essa exposição e o desenvolvimento de 

câncer infanto-juvenil, principalmente leucemias e câncer do Sistema Nervoso 

Central (THOMPSON et. al, 2008; BOOTH, et. al 2015; BARROSO, et. al, 2016). 

Ressalta-se que o termo “agrotóxicos” abrange os termos genéricos pesticidas, 

praguicidas, biocidas agroquímicos, defensivos agrícolas e produtos fitossanitários 

(ARMSTRONG, 2014), sendo essa terminologia (“agrotóxicos”) mais utilizada nas 

referências nacionais consultadas, e o termo pesticidas nas referências 

internacionais.  

Existem muitas dificuldades em coletar informações pessoais sobre o 

consumo de agrotóxicos e as formas de exposição direta, sinérgicas ou crônicas, 

torna-se necessário o desenvolvimento de métodos alternativos para avaliar possível 

exposição ambiental aos agrotóxicos nas comunidades. Uma possibilidade é utilizar 

informações geográficas sobre a densidade de cultivo agrícola.  

Considerando-se que a etiologia do câncer tem natureza multifatorial, e é 

dependente das condições sociais, ambientais e comportamentais, mesmo que por 

mecanismos não totalmente estabelecidos ainda, pode-se dizer que em termos de 

saúde pública, estudos que busquem identificar pelo menos um componente desse 

processo podem ser de grande relevância para o estabelecimento de ações 

preventivas e definição de prioridades de investimentos do setor saúde no 

compromisso de redução da incidência de câncer. (INCA, 2006). 
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2 OBJETIVOS 

 
    
Geral 
 
 

 Analisar o padrão espacial e explorar correlação entre as variáveis taxa de 

mortalidade por câncer infanto-juvenil (0-19 anos) e densidade de cultivo agrícola 

em Minas Gerais no período de 2011 a 2015.   

Específicos  
 
 

Avaliar e mapear a taxa de mortalidade por câncer infanto-juvenil do Sistema 

Nervoso Central, Sistema Nervoso Periférico, Encéfalo, Linfomas e Leucemias em 

crianças e adolescentes de 0 a 19 anos segundo município e microrregião de Minas 

Gerais. 

Caracterizar e mapear a densidade de cultivo agrícola em Minas Gerais 

segundo microrregião no período de 2011 a 2015. 

Estimar autocorrelação espacial da taxa de mortalidade por câncer infanto-

juvenil e da densidade de cultivo agrícola 

Analisar a sobreposição de mapas com informações cruzadas sobre taxa de 

mortalidade por câncer infanto-juvenil e a densidade de cultivo agrícola no estado de 

Minas Gerais período de 2011 a 2015. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

3.1 Aspectos epidemiológicos e fatores de risco para câncer  

 

 

Em 2012 a Agência Internacional do Câncer (IARC), forneceu estimativas de 

incidência, mortalidade e prevalência dos principais tipos de câncer em 184 países 

por meio do GLOBOCAN 2012.  Segundo esses dados em 2012 foram estimados 

14,1 milhões de casos novos e 8,2 milhões de mortes por câncer exceto câncer de 

pele não melanoma. O câncer de pulmão é o tipo mais comum em relação a casos 

novos e também em relação à mortalidade representando 12,9% e 19,4% 

respectivamente do total, seguido em termos de incidência por câncer de mama, 

câncer colorretal, câncer de próstata, câncer de estômago e câncer de fígado sendo 

esse seis tipos de câncer mais comuns representando 55% do fator de incidência 

global em 2012 (FERLAY et al., 2015). Considerando que a taxa de incidência de 

câncer mantenha-se inalterada até 2030 e com base em projeções demográficas 

globais estima-se que ocorrerão 21,6 milhões de casos novos de câncer, ou seja, 

um aumento de 53% em relação a 2012 (BRAY; SOERJOMATARAM, 2015). 

De acordo com os estudos realizados por Bray e Soerjomataram (2015) pode 

ser observado um processo de transição da epidemiologia do câncer, uma vez que 

canceres relacionados à infecção, como câncer de estômago e cervical, tiveram 

diminuição nos seus indicadores comparados a um aumento em canceres ligados 

aos estilos de vida ocidentais como câncer de mama, próstata e colorretal. Porém 

essa transição ainda não é uniforme, sobretudo nos países do continente africano. 

Esses autores observaram que a carga global de câncer está relacionada com os 

níveis de desenvolvimento humano e renda nas diferentes regiões do planeta. 

Dessa forma, mudanças de padrão econômico servem como um proxy de medida 

das diferenças populacionais observadas nos fatores de risco relacionados à 

reprodução, dieta, fatores metabólicos e hormonais mais comumente verificados em 

países ocidentais que aumentam o risco de câncer de mama, próstata e colorretal 

(BRAY; SOERJOMATARAM, 2015). 

Verificando-se as informações sobre tipos específicos de câncer 

principalmente dos tecidos linfáticos, hematopoiéticos e correlatos encontram-se os 
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linfomas e as leucemias como causas importantes de mortalidade em países de 

economia menos favorecida. Um exemplo é o linfoma não-Hodgkin que apesar das 

taxas de incidência, verificada em 2012, serem maiores na América do Norte, dois 

terços da mortalidade é observada em regiões menos desenvolvidas (FERLAY et al., 

2015). 

As leucemias representaram aproximadamente 352 mil casos novos em 2012, 

contribuindo com 2,5% do total de casos e 3,2% dos óbitos, considerando todos os 

tipos de câncer analisados pelo estudo GLOBOCAN no mesmo ano. No que se 

refere aos canceres do cérebro e do SNC, em 2012 a estimativa apontou cerca de 

256 mil casos novos e 189 mil mortes nos 184 países estudados, em termos 

percentuais, 1,8% da incidência total e 2,3% das mortes totais por câncer. As 

maiores taxas de mortalidade foram observadas em países mais desenvolvidos 

(FERLAY et al., 2015). 

O câncer é a segunda causa mais comum de mortes em crianças de 0 a 14 

anos nos Estados Unidos, sendo a primeira, acidentes. A leucemia é um dos tipos 

mais frequentes representando aproximadamente um terço dos canceres 

pediátricos. Apesar do desconhecimento de muitos fatores de risco genéticos, 

estima-se que atualmente eles representem apenas 10% dos casos de leucemias na 

infância. Tendo em vista que o aumento na incidência da doença, observado nas 

últimas décadas, não pode ser totalmente explicado pelas tendências diagnósticas e 

que os fatores genéticos não mudam tão rapidamente numa escala de tempo é 

preciso considerar a relevância dos fatores ambientais na etiologia e na tendência 

de crescimento das leucemias (WHITEHEAD et al.,2016). 

Os Relatórios da Situação Global das DNTs da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) (WHO, 2014; 2017) abordam vários fatores de risco para o surgimento 

de câncer: como o uso de tabaco, abuso do álcool, inatividade física e dieta 

inadequada. Porém, é preciso considerar que o câncer é bem mais heterogêneo que 

as demais DNTs, necessitando de políticas diferenciadas e geograficamente 

específicas, que levem em conta fatores de risco pessoais e comportamentais 

compartilhados. A compreensão da importância dos fatores de risco associados a 

estratégias de prevenção a nível regional ou nacional contribui para priorização do 

planejamento e controle do câncer, além de redução da carga global principalmente 

nos países de baixa e média renda (VINEIS; WILD, 2014). 
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Corroborando com essa perspectiva, Bray e Soerjomataram (2015) revelam 

que, aproximadamente 30% de todos os cânceres no mundo são considerados 

evitáveis mediante alteração dos fatores de risco predominantes. Também destacam 

como principais fatores comportamentais relacionados ao aparecimento do câncer o 

tabagismo, o consumo excessivo de álcool, a dieta e a inatividade física. 

Considerando a necessidade de conhecer mais sobre os fatores etiológicos 

ambientais na oncogênese e como forma de aprofundamento da temática dessa 

pesquisa destacam-se fundamentalmente os fatores de risco ambientais associados 

ao aparecimento de câncer. É preciso ressaltar que pouco se conhece a respeito da 

extensão da exposição à carcinógenos ambientais. As estimativas limitam-se aos 

principais agentes carcinógenos como arsênio, poluição do ar, afloxoxina, bifenilas 

policloradas, radônio e asbesto.  

Os mecanismos de atuação dos agentes exógenos, como os produtos 

químicos, na carcinogênse é objeto de grande preocupação dos pesquisadores em 

saúde. Inicialmente imaginava-se que a capacidade de um produto químico provocar 

mutações no DNA o definia como carcinógeno. Porém, alguns produtos, a exemplo 

do benzeno, têm a capacidade de agir em locais específicos como a medula óssea, 

podendo promover o aparecimento de leucemias. Além disso, outras substâncias 

podem atuar como imunossupressores, afetando o sistema imunológico, e causando 

respostas celulares anormais à infecção (WHITEHEAD et al. 2016). 

Segundo Koifman e Hatagima (2003), a exposição a agrotóxicos é 

considerada fator potencial para o desenvolvimento de câncer por atuarem 

possivelmente nas fazes de iniciação (substâncias que levam a alteração do DNA 

celular) ou como promotores tumorais (substâncias que estimulam a célula alterada 

a se dividir) necessitando de mais investigações para o estabelecimento dos 

mecanismos de atuação da substância no nível celular. Assim, a exposição 

ambiental a carcinógenos tem sido relacionada na literatura científica à utilização de 

agrotóxicos em várias partes do mundo e principalmente em países em 

desenvolvimento (PAOLO; INEIS, 2014), (WHITEHEAD et al., 2016). 

A Organização Mundial da Saúde, através da IARC, avaliou a 

carcinognicidade de cinco agrotóxicos organofosforados através de evidências em 

animais de laboratório. Como resultado a Agência identificou que o herbicida 

glifosato e os inseticidas malationa e diazinona, como prováveis causadores de 

câncer em humanos (Grupo 2A), já os inseticidas tetraclorvinfós e parationa foram 
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classificados como possíveis agentes carcinogênicos para humanos (Grupo 2B). 

(IARC, 2015). Esses agrotóxicos são amplamente utilizados na agricultura brasileira 

(soja e milho) e também no controle de vetores em campanhas de saúde pública 

(INCA, 2015b). 

De acordo com o posicionamento do INCA, acerca dos agrotóxicos, o uso 

intensivo dessas substâncias pode contribuir negativamente com a degradação 

ambiental, está associada a intoxicações de trabalhadores rurais e da população em 

geral. As mais conhecidas são as intoxicações agudas caracterizadas por irritação 

na pele e olhos, coceiras, cólicas, vômitos, diarreia, espasmos, dificuldades 

respiratórias e podem levar a morte. Os efeitos caracterizados como crônicos estão 

relacionados às múltiplas exposições, ou seja, derivadas da presença de resíduos 

de agrotóxicos nos alimentos e no ambiente. Geralmente os efeitos crônicos podem 

aparecer muito tempo após a exposição, e estão relacionados à infertilidade, 

abortos, malformações, neurotoxicidade, desregulação hormonal e imunológica e 

câncer (INCA, 2015b). 

 

3.2 Uso de agrotóxicos nas culturas agrícolas 

 

 

No Brasil, o uso difundido de agrotóxicos classificados como organo-sintéticos 

utilizados na agricultura, foi verificado no período que ficou conhecido como a 

modernização da agricultura nacional situado principalmente a partir dos anos de 

1945, com a instalação efetiva da indústria de agrotóxicos no país. A indústria de 

agrotóxicos é derivada da evolução e diversificação da indústria química que 

cresceu de forma expressiva entre 1975 a 2007 (JARDIM, ANDRADE e QUEIROZ, 

2008). O processo que conceitualmente chamou-se de Revolução Verde, verificado 

principalmente entre os anos 1960 a 1970, difundiu largamente o uso de pacotes 

tecnológicos agrícolas para aumentar consideravelmente a produção (CHONCHOL, 

2005). Assim de acordo com o IBMA (2010): 

 

“O uso de agrotóxicos é parte fundamental do modelo agrícola 
contemporâneo que apresenta elevados índices de produtividade. Seu 
impacto social e ambiental demanda constante preocupação por parte da 
sociedade” (IBAMA 2010). 
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Os dados sobre o resultado do Programa de Análise de Resíduos de 

Agrotóxicos em Alimentos – PARA, da ANVISA 2011 e 2012, identificaram em 2011, 

36% das amostras de legumes e verduras e frutas foram consideradas 

insatisfatórias, quanto a níveis de agrotóxicos acima dos limites e utilização de 

agrotóxicos não autorizados. Em 2012 esse número caiu para 29% das amostras 

(ANVISA, 2013). 

Silva (2015) identificou que as produções de soja e milho correlacionaram 

positivamente com mortalidade por câncer de próstata no período de 2005-2009 no 

Brasil.  

Um estudo ecológico conduzido no período de 2000 a 2010 no Estado do 

Ceará com o objetivo de compara a morbimortalidade por agravos crônicos 

relacionado com agrotóxicos entre dois grupos de municípios sendo um com 

intensivo uso de agrotóxicos e mecanização agrícola e outro com grupo com 

município com base na agricultura tradicional, revelou que houve tendência de 

aumento estatisticamente significante (p = 0,026) das taxas de internações por 

neoplasias. Ao se analisar as razões de taxas desses mesmos indicadores 

percebeu-se que a taxa de internações por neoplasias foi 1,76 vezes maior nos 

municípios de estudo em relação aos municípios controle (p < 0,001). Para esses 

autores o processo pode ser resultado do modelo produtivo químico-dependente 

associado às empresas do agronegócio fixadas na região. (RIGOTTO et. al, 2013). 

Chen et al. (2015), revisaram estudos epidemiológicos através de meta-

análise, sobre possível associação entre exposição residencial a agrotóxicos e 

câncer infantil. As análises de resultados dos 16 estudos incluídos na pesquisa 

indicaram que o risco de câncer está relacionado com o tipo de pesticida e onde 

estes são utilizados. As estimativas de associação mais significativas foram 

observadas entre a exposição a pesticidas residenciais e leucemias agudas na 

infância.  

Os estudos sobre exposição aos agrotóxicos se relacionam em sua maioria a 

exposição ocupacional, ou no caso de câncer infantil a exposição ocupacional dos 

pais (RULL et al 2009).  Entretanto, dadas as dificuldades em conhecer a exposição 

no nível individual, alguns estudos utilizam dados de área plantada, mais 

especificamente a porcentagem de área plantada (densidade de cultivo agrícola), 

como alternativa para exposição ambiental aos agrotóxicos (BOOTH, et. al 2015). A 

utilização da densidade de cultivo é apoiada em estudos anteriores que avaliaram 
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níveis de agrotóxicos na poeira das casas próximas as lavouras agrícolas (WARD et. 

al 2006). 

Isto posto, o conceito de área plantada e área destinada à colheita é definido 

pelo IBGE (2014) no Levantamento Sistemático da Produção Agrícola como:  

Área plantada: Total da área plantada de cada cultura temporária no 
município, passível de ser colhida (no todo ou em parte), no ano civil de 
referência da pesquisa, ou, ainda, ter sido completamente perdida devido a 
adversidades climáticas, bióticas. 
 
Área destinada à colheita: Total da área que está em processo produtivo e 
que se pretende colher no ano de referência. É, portanto, a área 
potencialmente em idade de produção e se refere às culturas permanentes 
e temporárias de longa duração.  

 

O uso da densidade de cultivo agrícola nos estudos de Booth, et al. (2015) em 

5 Estados do Centro-oeste dos Estados Unidos, identificou associação-resposta 

significativa entre a cultura de feijão, leucemias totais e leucemias linfoides, e 

também nas culturas de aveia e leucemias mielóide aguda, além de beterraba de 

açúcar e leucemias.  

Ressalta-se que de acordo com a referência bibliográfica consultada, os 

dados de densidade de cultivo agrícola (BOOTH, et. al 2015) e os estudos que 

mensuram os níveis residenciais pesticidas agrícolas (CAROZZA et al. 2008; WARD 

et. al 2006), estão relacionados ao desenvolvimento de câncer infantil. Tal hipótese 

é sustentada pelos argumentos de que como o sistema imunitário das crianças está 

em desenvolvimento, elas podem ter menos proteção imunitária que um adulto, ou 

seja, os processos enzimáticos e metabólicos podem ser menos capazes de 

desintoxicar e excretar pesticidas, tornando-as mais susceptíveis aos produtos 

químicos dessa natureza (CHEN et. al 2015). 

Uma forma de se avaliar a relação entre a densidade de cultivo por meio da 

área plantada e a mortalidade por câncer é a utilização do Sistema de Informações 

Geográficas-SIG e tecnologias de sensoriamento remoto WARD et. al 2006; 

THOMPSON et. al, 2008; BARROSO, et. al, 2016). Essa técnica incorpora funções 

como medição de distâncias e buffering que segundo BARROSO, et. al (2016), são 

ferramentas importantes para considerar a dimensão espaço na interpretação dos 

resultados e por esse motivo podem destacar os riscos ambientais relacionados ao 

problema de saúde. 
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Barroso et al. (2016) estudando fatores de riscos ambientais para câncer 

infantil 0 a 14 anos na Espanha utilizaram localizações geográficas de casos 

(leucemias, linfomas, neoplasias do sistema nervoso central, neuroblastomas, 

retinoblastoma, tumores renais, tumores, hepáticos, tumores ósseos malignos e 

tumores de células germinativas) e controles pareados por ano e região de 

nascimento. Foram validados 87% dos endereços nas regiões analisadas de 1996 a 

2011. A partir dos endereços geocodificados foi criado um buffer de um quilometro 

ao redor de cada casa dos casos e controles e calculada a área plantada das 

culturas dentro desse perímetro, e foi estabelecido um Índice com faixas de área de 

Cultura Agrícola. Posteriormente as variáveis, risco de câncer e Índice de Cultura 

Agrícola, foram recodificadas em quartis para verificar relações não lineares. 

Observou-se tendência significativa de aumento nos valores de Oddis Ratio com o 

aumento dos quartis, linfoma não Hodgkin mostrou os maiores valores de Oddis 

Ratio aumentando de 2, 12 no primeiro quartil para 5,59 no último quartil. Esses 

autores concluem que as análises mostram um excesso de risco de câncer infantil 

entre crianças que vivem nas proximidades das plantações. Tendo em vista os 

resultados, o índice proposto, Global Crop Index, é uma boa abordagem para avaliar 

a exposição aos agrotóxicos e sua possível associação com o câncer infantil. 

Ward et al., (2006) em um estudo de caso-controle de linfoma não-Hodgkin 

em Iowa (1998-2000) entrevistaram 361 (67%) dos casos elegíveis e 276(58%) dos 

controles elegíveis para coletar amostras de poeira do aspirador de pó dos 

participantes que utilizaram o equipamento no ultimo ano, e que possuíam seus 

tapetes por mais de cinco anos. Também utilizou-se imagens de satélite 

multiespectral de dois caminhos no centro-sul de Iowa (área de estudo) para criação 

de mapas de cobertura vegetal para identificar campos de milho e soja e outros usos 

do solo em casa ano. Para cada residência foi determinada a área plantada de milho 

e soja em um raio de 750m de distância nos mapas de safra de todos os anos.  

Descobriu-se que o aumento da área plantada de grãos de milho e soja em um raio 

de 750 m de residências foi associado a uma maior probabilidade de detectar um ou 

mais dos principais herbicidas de milho e soja nos domicílios. As concentrações 

totais de herbicidas de uso agrícola foram significativamente associadas ao aumento 

da área cultivada em 750 m das residências.  As taxas de detecção de herbicidas 

variaram de 0% para metribuzina e cianazina a 95% para o ácido 2,4-

diclorofenoxiacético. Seis herbicidas utilizados quase exclusivamente na agricultura 
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foram detectados em 28% dos domicílios. As detecções e concentrações foram 

maiores nas residências com um agricultor ativo. O aumento da área cultivada de 

milho e soja em um raio 750 m das residências foi associado a probabilidades 

significativamente elevadas de detecção de herbicidas agrícolas em comparação 

com casas sem culturas nesse mesmo perímetro (odds ratio ajustado por 10 acres = 

1,06; intervalo de confiança de 95%, 1,02–1,11).  

Ante o exposto, é notória a necessidade de esforços científicos na 

investigação de possíveis fatores de riscos ambientais que possam se associar a 

mortalidade por câncer. Sabe-se que sua dimensão multicausal implica em amplo 

aspecto de fatores que se interagem e por consequência precisam de mecanismo de 

intervenção e controle dos fatores modificáveis para a prevenção do estado 

patológico. Dessa forma os esforços devem ser canalizados no sentido de promover 

prevenção, triagem, detecção precoce, tratamento e vigilância da informação sobre 

o câncer contribuir para melhorar as avaliações globais do risco de câncer e 

possibilitar melhor planejamento das ações de intervenção em saúde (BRAY; 

SOERJOMATARAM, 2015). 

 

3.3 Panorama da produção agrícola em Minas Gerais 
 

Minas Gerais possui como características demográficas extensão territorial de 

586.521.235 Km2, população estimada para o ano de 2017 de 21.119.536 

habitantes.  O estado é subdividido em 853 municípios, 66 microrregiões e 12 

mesorregiões (IBGE, 2016). 
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Figura 1 – Representação cartográfica micro e mesorregiões de Minas 

Gerais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: R versão 3.3.1 (2016) 
Elaborado pela autora (2018) 

 

O Estado possui relevância na produção agrícola, tendo participação no PIB 

do agronegócio nacional de 13,71% até outubro de 2016. A porção agrícola também 

assume destaque em comparação com a pecuária uma vez que do total de 

rendimento que compõe o PIB agropecuário mineiro estimado para o ano de 2016 

(R$ 200,904 bilhões), 54,55% foram resultantes do ramo da agricultura e 45,45% do 

pecuário (CEPEA, 2016). De acordo com o Levantamento Sistemático da Produção 

Agrícola – LSPA, pesquisa mensal de previsão e acompanhamento das principais 

safras agrícolas do país, no estado de Minas Gerais 3.342,092 hectares foram 

destinados à produção de cereais, leguminosas e oleaginosas, referente à safra de 

2017, sendo a maior área de produção da região Sudeste, e correspondendo a 5,6% 

do total da área de produção no país (IBGE, 2017). 

A tabela 1 mostra as culturas agrícolas do estado de Minas Gerais, que serão 

estudadas nessa pesquisa, segundo a área plantada em janeiro de 2017 e a 

respectiva estimativa da participação na safra nacional no referido ano. A 

participação da área plantada de café arábica na safra 2017 é estimada em 70% de 
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toda área nacional para essa cultura revelando a importante contribuição do estado 

de Minas Gerais na produção cafeeira (IBGE, 2017). 

 

Tabela 1 - Área plantada no estado de Minas Gerais e participação 

na safra nacional no ano de 2017 

 

Cultura Agrícola 
Área total 
plantada 

(hectares) 

Participação % safra 
2017 

Café total (Arábica) 1.212.751 70,9 

Feijão 351.490 11,4 

Cana-de-açúcar 1.111.919 11,2 

Milho total (1ª e 2ª 
safra) 1.263.733 7,5 

Soja 1.443.739 4,3 
Fonte: Levantamento Sistemático da produção Agrícola jan. 2017 
(IBGE, 2017). Elaborado pela autora, 2018. 

 

 

 

De acordo com os estudos realizados por Campos, Teixeira e Pereira (2014), 

que avaliaram a trajetória do sistema produtivo agropecuário em Minas Gerais 

observa-se que com a modernização agrícola houve uma elevação significativa em 

investimentos, financiamentos, consumo de energia elétrica e uso de adubos e 

agrotóxicos. 

Segundo os dados do quarto trimestre de 2017 disponibilizados no Relatório 

PIB Agro-Minas Gerais, publicado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia 

Aplicada (CEPEA), da Universidade de São Paulo, apontou um crescimento de 

14,06% no volume de fertilizantes usados no estado de Minas Gerais, indicando 

elevação de investimentos por parte dos produtores (CEPEA, 2017). 

A trajetória do desenvolvimento do setor agrícola mineiro se deu forma 

desigual, onde a incorporação de tecnologias e modernização no campo se 

processou de forma diferente nas várias regiões que compõe o estado devido 

principalmente à heterogeneidade econômica e social de cada região. Coexistindo, 

portanto, áreas de produtividade intensa e outras voltadas para a agricultura de 

subsistência e base familiar (BASTOS e GOMES, 2011), (CAMPOS; TEIXEIRA e 

PEREIRA, 2014). 
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No que tange aos dados de produção agrícola das mesorregiões mineiras é 

possível verificar que as que apresentam maior dinamismo agrícola como o 

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba são consideradas mais modernas, possuem 

maiores investimentos, detém infraestrutura tecnológica e maior utilização de 

insumos como corretivos, fertilizantes e sementes modificadas para melhoria da 

capacidade produtiva. Nessa mesorregião destaca-se a produção de grãos (milho, 

soja) além de fruticultura como laranja e abacaxi (BASTOS e GOMES, 2011). 

Na mesorregião da Zona da Mata é observada simultaneamente plantação 

das culturas de grãos arroz, milho e feijão em pequenas propriedades mais voltadas 

para a subsistência e o expressivo crescimento do cultivo do café se tornando essa 

a segunda maior região produtora do estado atrás apenas da região Sul/Sudoeste. A 

região noroeste possui perfil similar ao Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba com maior 

uso de tecnologia é a maior produtora de feijão e algodão do estado (BASTOS e 

GOMES, 2011). 

A necessidade de suporte tecnológico para irrigação frequente é observada 

no Norte de Minas. Em polos irrigados a produção e fruticultura são importantes 

fatores para economia local com destaque principalmente para a produção de 

banana, mangam goiaba e coco (BASTOS e GOMES, 2011). 

A região de menor produtividade agrícola do estado está localizada no 

Jequitinhonha, fatores como elevada temperatura e escassez hídrica dificultam a 

produção nessa região que possui baixa modernização e baixa utilização de 

insumos além de uso quase exclusivo de mão de obra familiar. Na mesorregião do 

Vale do Rio Doce a distribuição desigual de chuvas e o clima quente torna a 

produção depende de tecnologias o que aumenta muito os custos de produção. É 

observada principalmente agricultura de subsistência com manejo muitas vezes 

irregular do meio ambiente (queimadas e desmatamentos), porém destaca-se a 

produção de arroz nessa região (BASTOS e GOMES, 2011). 

Ainda de acordo com Bastos e Gomes (2011), as atividades agrícolas com 

custo elevado de produção e pouco competitivas estão sendo levadas a se 

deslocarem para áreas mais produtivas do estado como forma de sobrevivência 

econômica. O que pode implicar em um processo de rearranjo espacial com 

concentração principalmente na região oeste do estado, em biomas de cerrado e de 

áreas que eram destinadas a culturas tradicionais. 
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Segundo projeções feitas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento para os anos de 2026, Minas Gerais deve expandir principalmente as 

monoculturas de cana-de- açúcar e soja que deverão aumentar a área cultivada 

através da redução de outras lavouras e também por meio da utilização de áreas de 

pastagens (MAPA, 2017). 

A partir desse panorama verifica-se a necessidade de conhecer melhor a 

distribuição das principais culturas agrícolas no estado em suas meso e 

microrregiões.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 Desenho do Estudo 

 

 

Trata-se de estudo ecológico cujos dados se referem ao estado de Minas 

Gerais (MG) no período de 2011 a 2015.  

 

 

4.2 Fonte de Dados 

 

4.2.1 Dados sobre mortalidade  

 

Os dados referentes aos óbitos e a população por município e por ano foram 

coletados do Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM do Ministério da 

Saúde. O SIM é um sistema de informação criado pelo Departamento de Informática 

do SUS – DATASUS, para obtenção regular dos dados de mortalidade no país, é 

alimentado pelas informações contidas na declaração de óbitos informatizada e são 

padronizadas em todo território nacional. Atualmente é possível obter dados dos 

óbitos no Brasil em todas as unidades da federação e por municípios segundo sexo, 

faixa etária, raça/cor, e causa do óbito pela Classificação Internacional de Doenças – 

CID-10(BRASIL, 2017 MEDRONHO, 2009).  

Para seleção dos tipos de câncer a serem estudados utilizou-se as 

referências da literatura (WARD et al., 2006; CAROZZA, 2008; THOMPSON et al., 

2008; BOOTH et al., 2015; SILVA, 2015; BARROSO, et al., 2016) que demostram 

quais tipos de câncer estão mais correlacionados estatisticamente com o plantio de 

culturas agrícolas específicas. Assim o quadro 1 apresenta como as categorias de 

câncer foram agrupadas de acordo com a localização primária estabelecida pela 

CID-10. 
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Quadro 1 - Recategorização das neoplasias em variáveis usadas na 

pesquisa 
 

ABREVIAÇÃO 
USADA NA 
PESQUISA 

CID-10 
USADOS 

NA 
PESQUISA 

CATEGORIA CID-10 - 
SIM/DATASUS  

LOCALIZAÇÃO 
PRIMÁRIA DO TUMOR 

Sistema 
Nervoso 
Periférico 

C47 
Neoplasia maligna dos 
nervos periféricos e SNA 

Conjuntivo, subcutâneo e 
outros tecidos moles  

Sistema 
Nervoso 
Central 

C71 
Neoplasia maligna do 
Encéfalo 

Encéfalo  

C72 
Neoplasia maligna da 
medula espinhal, nervos do 
crânio e outros do SNC 

Outras partes do sistema 
nervoso e das não 
especificadas  

Leucemias e 
Linfomas 

Totais 

C81 Doença de Hodgkin 

Sistema hematopoético e 
reticuloendotelial  

C82 
Linfomas não-Hodgkin  
folicular 

C83 
Linfomas não-Hodgkin  
Difuso 

C84 
Linfomas de células T 
cutânea e periféricas 

C85 
Linfomas não-Hodgkin  de 
outro tipo e tipo NE 

C88 
Doença imunoproliferativa 
maligna 

C90 
Mieloma mult e neopl. 
Maligna de plasmócito 

C91 Leucemias linfóides 

C92 Leucemias mielóides 

C93 Leucemia monocítica 

C94 
Outras leucemias de células 
tipo especificas  

C95 Leucemia de tipo celular NE 

C96 
Outras neopl. malig. e NE 
tecido linf. hematop. e corre 

Elaborado pela autora, 2018. 

 

 

Para obtenção dos dados de Minas Gerais no SIM, utilizou-se a plataforma 

on-line TabNet do DATASUS, cuja configuração permite aplicar filtros por linha, 

coluna e conteúdo de acordo com as necessidades do estudo. O resultado é 

expresso no formato de tabela possibilitando o download e a conversão do arquivo 

para o software Excel. Ressalta-se que não é possível obter informações no nível 

individual por meio desse sistema, a menor unidade de análise esta agregada por 

municípios. 
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Figura 2 - Obtenção de dados na plataforma TabNet com filtros aplicados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado pela autora, 2018. 

 

Conforme o fluxograma 1, as faixas etárias foram estratificadas conforme 

metodologia de cálculo proposta pelo INCA (2016). Dessa forma, a plataforma 

TabNet do SIM disponibiliza a classificação etária dos óbitos da seguinte forma 

menor 1 ano, 1 a 4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 14 anos, 15 a 19 anos, 20 a 79 anos, 80 

anos e mais e Idade ignorada (BRASIL, 2017). Nessa pesquisa foram considerados 

óbitos infanto-juvenil, as mortes de indivíduos com idade inferior ou igual a dezenove 

anos. 

Para cálculo da vaiável mortalidade por câncer infanto-juvenil foram utilizadas 

as seguintes formulações conforme INCA (2016): 

 

1. Taxa Específica de Mortalidade por faixa etária: 

 

TEM = número total de óbitos câncer SNC, SNP,LLT, por faixa etária, por ano x 1milhão 

População de referência, por faixa etária, por ano 

 

Mortalidade 

MG 

Coluna: Faixa 

Etária 

Linha: Município 

Conteúdo: Óbitos 

por residência  

Período: 2011 a 

2015 

Seleções: Categoria 

CID-10, faixa etária 

e sexo 

00 a 04anos 

5 a 9 anos 

 

Categoria 1: Neoplasia 

malig. nervos periféricos 

e SNA. CID: C47 

Categoria 2: Câncer de 

encéfalo e outras partes 

do SN não especificados 

CID: C71 e C72 

Categoria 3: Câncer 

Sistema hematopoiético 

e reticulo endotelial CID: 

C81 a C96 

LLM: Leucemia 

linfoide, mieloide e 

outras leucemias  CID: 

C90 a C96 

10 a 14 anos 

e 15 a 19 

anos 
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Em que:  

SNC= Câncer do Sistema Nervoso Central,  

SNP= Câncer do Sistema Nervoso Periférico,  

 LLT= Leucemias e Linfomas Totais 

 

 

A população de referência utilizada nessa pesquisa foi obtida a partir dos 

dados disponibilizados pelo Estudo de estimativas populacionais por município, 

idade e sexo 2000-2015 - BRASIL, elaborado em parceria entre o Ministério da 

Saúde e o IBGE, no âmbito da Rede Interagencial de Informações para a Saúde 

(RIPSA), disponibilizados na plataforma do DATASUS, por ano e faixas etárias 

estudadas. 

A taxa média de mortalidade por câncer infanto-juvenil foi obtida a partir da 

soma das taxas específicas por ano (2011 a 2015), em cada faixa etária e dividida 

pela quantidade de somados.  

 

 
2. Taxa Ajustada por idade 

 

O ajuste da taxa de mortalidade por câncer por idade foi realizado pelo 

método direto, de forma minimizar as diferenças na estrutura etária das populações 

por município e microrregião analisados e permitir comparações entre as taxas. A 

população padrão mundial utilizada foi proposta por Seri (1960) e alterada por Doll et 

al. (1996) e também utilizada nas publicações da IARC (INCA, 2016).  

 

         Taxa ajustada por idade = Σ (taxa específica por idade) x(população padrão na faixa etária)  

               Σ  População padrão mundial   

Nesse estudo a taxa média de mortalidade por câncer infanto-juvenil ajustada 

por idade foi designada pela sigla TMCIJ 

Conforme sugere o próprio INCA a descrição epidemiológica de das taxas de 

câncer na infância e adolescência deve ser apresentada por milhão e não por cem 

mil habitantes como é usualmente observado nas taxas de mortalidade por câncer 

em adultos. 
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“Há grandes variações nas taxas específicas por idade, ano a ano, e muitos 

padrões demográficos infantis podem não se expressar, à utilização de 

intervalos de tempo tão longos, relativamente às crianças. Uma forma de se 

superar essa distorção seria a distribuição de dados por ano e por milhão de 

pessoas (e não por 100.000 habitantes, como se costumam calcular as 

taxas, o que exclui os cânceres mais raros, como são os tumores na 

infância)” (BRASIL, 1997 apud INCA). 

 

É importante ressaltar que de acordo com a metodologia proposta por Booth 

et al. (2015), para melhor ajustar o modelo estatístico aos objetivos da investigação 

ecológica os dados dos municípios com população superior a 300.000 habitantes 

foram excluídos da pesquisa como forma de reduzir o potencial de confusão pela 

inclusão de grandes áreas urbanas que podem ter diferentes fatores de risco para 

câncer, além da DCA. Nesse caso as cidades de Belo Horizonte, Betim, Contagem, 

Juiz de Fora, Montes Claros e Uberlândia não tiveram dados computados nas 

análises, restando dados de 847 municípios mineiros para continuação do estudo. 

 

 

4.2.2 Dados sobre densidade de cultivo agrícola 

 

 

Os dados de área plantada foram provenientes do levantamento da Produção 

Agrícola Municipal: culturas temporárias e permanentes - PAM, realizado 

anualmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. A PAM é uma 

das principais bases estatísticas com informações sobre área plantada, área 

destinada à colheita, área colhida, quantidade produzida, rendimento médio e valor 

da produção sendo importante fonte de informação para o planejamento de ações 

no setor agrícola (IBGE, 2014). 

Na impossibilidade de utilizar os dados relativos à área plantada, utilizaram-se 

os dados de área destinada à colheita como parâmetro de mensuração da 

densidade de cultivo por entender que a área destinada à colheita contempla 

também o uso produtivo do espaço agrícola. Dessa forma as culturas de café e de 

cana-de-açúcar foram calculadas utilizando a área destinada à colheita. Essas 

variáveis são referidas em hectares de terra, em que um hectare corresponde a 100 

acres de terra ou 10.000 m2. 
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A determinação das culturas agrícolas a serem incluídas no estudo teve por 

base os artigos científicos que mais correlacionaram a incidência de câncer na 

infância a tipos específicos de cultura (WARD et al. 2006; CAROZZA et al. 2008; 

CHEN et al 2015) e também a contribuição dessas culturas para o Produto Interno 

Bruto do Agronegócio – PIBAgro em Minas Gerais no ano de 2016, levando-se em 

conta ainda as culturas que o estado possui vocação agrícola como é o caso do 

cultivo do café (CEPEA, 2016). Portanto, analisou-se os dados das seguintes 

culturas: café em grão, milho em grão, soja em grão, cana-de-açúcar, feijão. 

A Densidade do Cultivo Agrícola (DCA) foi obtida pela divisão da área 

plantada ou destinada a colheita, de cada cultura hectares, no município ou 

microrregião, divido pela área territorial do município ou microrregião também em 

hectares, e o resultado multiplicado por 100.  

 

1.  Densidade de cultivo agrícola por município ou microrregião: 

 

DCA = área plantada da cultura em hectares (município/microrregião) nos anos de 2011 a 2015 x 100 
                            Área territorial em hectares (município/microrregião) 

A mediana da densidade foi calcula entre o período de 2011 a 2015 para 

obtenção da DCAM 

 

4.3 Análise dos Dados 

 

4.3.1 Análise Descritiva  

 
 

A primeira fase foi a análise descritiva da taxa de mortalidade por câncer 

infanto-juvenil com levantamento dos números totais e por categorias segundo 

municípios, micro e mesorregiões bem como a população sob-risco no mesmo local 

e período. A construção do banco de dados inicialmente foi feita no software 

estatístico SPSS Statistics 20, que possibilitou a concatenação das informações 

para as análises. 

Para análise de informações sobre densidade de cultivo agrícola verificou-se 

a ocupação média anual do solo, bem como o número médio de municípios que 
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plantam ou destinam áreas para com cada tipo de cultivo e o cálculo da densidade 

de cultivo agrícola – DCA. 

 

4.3.2 Análise Espacial 

 

A Análise Espacial Exploratória (AEE) foi feita inicialmente com a elaboração 

dos mapas temáticos das microrregiões para melhor visualização dos dados obtidos. 

De forma a destacar padrão espacial do fenômeno optou-se por apresentar os 

valores das variáveis taxa de mortalidade por câncer infanto-juvenil e densidade de 

cultivo agrícola em distribuição percentilar (percentil 10, 30, 70 e 90) demostrando as 

localidade por meio de cores que indicam as diferentes classes ou faixas da variável 

observada.    

O Índice de Moran Global, que avalia a relação de interdependência espacial 

entre todos os polígonos da área de estudo e a expressa por meio de um valor único 

para toda a região, utilizando como critério de adjacência a vizinhança, foi calculado 

para a taxa média de mortalidade por câncer infanto-juvenil e também para 

densidade mediana de cultivo agrícola no conjunto de dados de municípios, 

excluindo aqueles com mais de 300.000 habitantes.   

Posteriormente realizou-se a análise do Índice de Moran Local para examinar os 

padrões espaciais mais detalhadamente, e verificar a influência desses valores no 

Índice de Moran Global. (LUZARDO, CASTAÑEDA FILHO e RUBIM, 2017). 

  

Fórmula para cálculo do Índice de Moran Global (CÂMARA, et al., 2014): 

 
 

Fórmula para cálculo do Índice de Moran Local (CÂMARA, et al., 2014): 
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Em que:  

N= número de área,  

zi =o valor do atributo considerado na área i, 

z = o valor médio do atributo na região do estudo  

wij = elementos da matriz de proximidade espacial, computado apenas os vizinhos 

de primeira ordem 

 Para o teste de hipótese do Índice de Moran foi considerada as seguintes as 

assertivas: 

H0 = 0 (independência espacial da variável)  

H1 ≠ 0 (existe dependência espacial da variável)  

A hipótese de nulidade foi considerara rejeitada com margem de confiança de 

95% quando o p-valor do Índice de Moran foi menor (< 0,05). 

 

4.3.3 Análise de Sobreposição  

 

Para melhor observar as regiões em que a maior taxa média de mortalidade 

por câncer infanto-juvenil coincide com maiores valores de densidade mediana de 

cultivo agrícola e também identificar a informação oposta, ou seja, menores valores 

de taxa média de mortalidade por câncer infanto-juvenil e menores valores de 

densidade mediana de cultivo as variáveis foram estratificadas em faixas de quintil. 

A distribuição do conjunto de valores em cinco partes iguais (20, 40, 60, 80) permitiu 

observar, sobretudo as microrregiões onde os 20% dos valores maiores e 20% 

menores entre as duas variáveis foi coincidente. 

Posteriormente foram estabelecidas três condições para classificação dos 

quintis das variáveis:  

1ª Quintil taxa de mortalidade < Quintil densidade de cultivo agrícola  

2ª Quintil taxa de mortalidade > Quintil densidade de cultivo agrícola 

3ª Quintil taxa de mortalidade = Quintil densidade de cultivo agrícola 

 

As variáveis recodificadas foram multiplicadas resultando em uma matriz com 

os valores dos produtos cruzados segundo as três condições pré-estabelecidas. 
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Figura 3 – Esquema de matriz produtos cruzados 

 

T
X

. 
M

O
R

T
A

L
ID

A
D

E
 DENSIDADE DE CULTURA AGRÍCOLA 

  Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

Q1 TM1-DCA21 TM1-DCA22 TM1-DCA23 TM1-DCA24 TM1-DCA25 

Q2 TM2-DCA21 TM2-DCA22 TM2-DCA23 TM2-DCA24 TM2-DCA25 

Q3 TM3-DCA21 TM3-DCA22 TM3-DCA23 TM3-DCA24 TM3-DCA25 

Q4 TM4-DCA21 TM4-DCA22 TM4-DCA23 TM4-DCA24 TM4-DCA25 

Q5 TM5-DCA21 TM5-DCA22 TM5-DCA23 TM5-DCA24 TM5-DCA25 

Legenda: Q = quintil 
Elaborado pela autora, (2018). 

 

 

A diagonal principal da matriz correspondeu ao valor de igualdade (3ª 

condição) que se refere à categoria temática de maior interesse na construção do 

mapa com informações cruzadas, ou seja, localidades onde houve convergência de 

quintis entre as duas variáveis, que foram identificados por cores diferentes nos 

mapas.  

 
4.4 Aspectos Éticos 
 

De acordo com a Resolução 466 de 12 de dezembro de 2012 do Conselho 

Nacional de Saúde que trata das diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa 

envolvendo seres humanos, item I – Das disposições preliminares, devem atender a 

resolução apenas projetos de pesquisa envolvendo seres humanos e ainda de 

acordo com a Resolução nº 510, de 07 de abril de 2016 do Conselho Nacional de 

Saúde que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e 

Sociais em seu parágrafo único informa que não serão registradas nem avaliadas 

pelo sistema CEP/CONEP: III – pesquisa que utilize informações de domínio público; 

e no item V - pesquisa com bancos de dados, cujas informações são agregadas, 

sem possibilidade de identificação individual. 

Portanto essa pesquisa por seu caráter exploratório e utilização se bancos de 

dados secundários não foi submetida à avaliação por Comitê de Ética em Pesquisa. 
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5 RESULTADOS 

 
 
5.1 Analise Descritiva da Taxa De Mortalidade Por Câncer Infanto-Juvenil 
 
 

Um total de 568 óbitos por câncer foi encontrado em crianças e adolescentes 

no período de 2011 a 2015 nos 847 municípios estudados. Desse total, 2 (0,35%) 

óbitos foram por câncer do Sistema Nervoso Periférico, 199 (35%) óbitos por câncer 

do Sistema Nervoso Central, e 367 (64,6%) óbitos por linfomas e leucemias totais. 

As leucemias, isoladamente representaram (53,1%) óbitos, em uma população 

média anual sob-risco de aproximadamente 4.835.778 indivíduos menores de 20 

anos de idade. 

As mortes por câncer do sistema nervoso periférico, Sistema Nervoso Central 

e linfomas e leucemias totais representaram 61,5% das mortes por todos os tipos 

câncer no período e faixa-etária estudados. Considerando todos os tipos de mortes 

com diagnóstico, esses cânceres específicos, corresponderam a 4,3% do total. Os 

resultados da análise da Taxa de Mortalidade por Câncer Infanto-Juvenil são 

apresentados na tabela 2.  

 

 
Tabela 2 - Mortalidade proporcional (%) e taxa bruta de mortalidade por câncer 

infanto-juvenil (por 1.000.000 habitantes) em Minas Gerais 2011 a 2015, excluídos 

>300.00 hab. 

 

Categoria 2011 2012 2013 2014 2015 

 MP TM MP TM MP TM MP TM MP TM 

SNP -- -- -- -- -- -- 0,55 0,20 0,56 0,21 

SNC 19,3 7,4 19,8 8,6 22,7 7,7 23,9 9,00 22,6 8,5 

LLT 45,3 17,5 40,7 17,6 39,9 13,5 35,0 13,2 37,3 14 

TOTAL 64,6 24,9 60,5 26,2 62,6 21,2 59,45 22,4 60,46 22,71 

MP- Mortalidade Proporcional: óbitos por câncer do Sistema Nervoso Periférico (SNP), Sistema 
Nervoso Central (SNC) e Leucemias e Linfomas Totais (LLT) em relação ao total de óbitos por 
câncer (%). 
TM - Taxa de Mortalidade Por Câncer Infanto-Juvenil por 1.000.000 habitantes. 
-- Sem Dados. 
Sistema de Informação sobre Mortalidade, DATASUS. 
Elaborado pela autora 2018. 
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Observamos pequena variação na taxa de mortalidade por câncer infanto-

juvenil no período, iniciando em 2011 com 24,9 por milhão finalizando com 22,71 por 

milhão em 2015. A taxa média de mortalidade por todos os tipos de leucemias no 

período foi de 12,53 óbitos por milhão no estado.  

Comparando a mortalidade proporcional no período de 2011 a 2015 (tabela 3) 

em relação às demais causas de morte observa-se que óbitos por câncer 

representaram a segunda causa de mortes diagnosticadas por doenças na faixa-

etária de 0 a 19 anos no estado de Minas Gerais, atrás somente das afecções do 

período perinatal, as demais causas de mortes causas externas e malformação 

congênita não foram consideradas mortes por doenças para essa observação. 

 
 

Tabela 3 – Mortalidade proporcional 0 a 19 anos por 

capítulo CID-10 2011 a 2015 – Minas Gerais 

 

Capítulo CID-10 
Total de 
óbitos 

Mortalidade 
proporcional 

(%) 

XVI. Algumas afec. originadas no 
período perinatal 9656 31,66 

XX.  Causas externas de 
morbidade e mortalidade 9401 30,82 

XVII. Malf. Cong. Deformid. e 
anomalias cromossômicas 4118 13,50 

II.  Neoplasias (tumores) 1328 4,35 

Demais causas de óbitos 5996 19,66 

Total 30499 100,00 
Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade. 
Elaborado pela autora 2018. 

 
 

 
5.2 Analise Espacial da Taxa Média de Mortalidade por Câncer Infanto-Juvenil 
ajustada por idade 

 

A representação espacial da taxa média de mortalidade de câncer infanto-

juvenil ajustada por idade (figura 4) foi realizada considerando-se as três categorias 

de câncer agregadas (SNC, SNP e LLT) segundo microrregião.  
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Figura 4 – Mapa temático da taxa média de mortalidade de câncer infanto-

juvenil ajustada por idade (por 1.000.000 de habitantes), segundo microrregião 

de Minas Gerais no período de 2011 a 2015, excluídos >300.00 hab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado pela autora, (2018). 

 

 

Das 66 microrregiões do estado, 63 possuíam dados de mortalidade nas três 

categorias de câncer estudadas. A cor mais escura do mapa representa as regiões 

com 10% dos valores mais elevados para a variável taxa média de mortalidade 

ajustada por idade e, por conseguinte a cor mais clara representa os 10% menores.  

 As dez microrregiões de Minas Gerais com taxas mais elevadas, bem como 

as respectivas mesorregiões estão elencados na tabela 4. 

 A maior TMCIJ foi evidenciada na microrregião de Andrelândia no 

Sul/Sudoeste de Minas com 53,70 óbitos por milhão, seguida de São João Del Rei 

localizada em Campo das Vertentes com 47,19 óbitos por milhão.  

 

 

Tabela 4 – Dez principais microrregiões com taxa média de mortalidade 

ajustada por idade de câncer infanto-juvenil, no período de 2011 a 2015, 

por milhão de habitantes - Minas Gerais, excluídos >300.00 hab. 

 

 



39 
 

 

Microrregião TMCIJ Mesorregião 

Andrelândia 53,70 Sul/Sudoeste de Minas 

São João Del Rei 47,19 Campo das Vertentes 

Ituiutaba 36,37 Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 

Muriaé 36,20 Zona da Mata 

Viçosa 36,09 Zona da Mata 

Bocaiúva 35,56 Norte de Minas 

Patrocínio 34,95 Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 

Campo Belo 34,13 Oeste de Minas 

Manhuaçu 33,67 Zona da Mata 

Itabira 32,81 Metropolitana de Belo Horizonte 
TMCIJ Taxa de mortalidade por câncer infanto-juvenil 
Elaborada pela autora, 2018. 

 

As menores TMCIJ foram verificadas em Oliveira no Oeste de Minas com 4,23 

óbitos por milhão, Conceição do Mato Dentro localizada na Metropolitana de Belo 

Horizonte e Três Marias na região central do estado 5,27 óbitos por milhão.  

Pode-se supor a partir da análise da Figura 4, que há tendência de 

agrupamento espacial da TMCIJ segundo microrregiões do estado de Minas Gerais. 

Ao calcular o Índice de Moran Global, considerando critério de proximidade a 

vizinhança, obteve-se o valor positivo do teste (0.0627263494) com valor-p de 

(0.001196). Portanto, a partir desses valores verifica-se que, mesmo sendo de baixa 

magnitude, existe dependência espacial em relação à taxa de mortalidade por 

câncer infanto-juvenil em Minas Gerais.   

Para melhor detalhamento da estrutura de autocorrelação espacial da TMCIJ 

em Minas Gerais, foi analisado em seguida o Índice de Moran Local que permitiu 

identificar que dos 847 municípios estudados, 268 (31,7%) apresentaram algum 

caso de morte por câncer infanto-juvenil, desses últimos 118 tiveram a TMCIJ 

classificada como alta-alta, ou seja, o valor da variável no município e o valor médio 

dessa mesma variável nos municípios vizinhos são maiores que a média global; em 

18 municípios a TMCIJ foi classificada como baixa-baixa, uma vez que o valor da 

mesma no município e a média dos municípios vizinhos ficaram abaixo da média 

global (figura 5).  

 
Figura 5 – Mapa de espalhamento do Índice de Moran Local por classes da taxa 

média de mortalidade ajustada por idade de câncer infanto-juvenil, 2011 a 2015, 

Minas Gerais, excluídos >300.00 hab. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado pela autora, 2018. 

 

Tabela 5 - Índice de Moran Local para a TMCIJ por classes de 

municípios 2011-2015, Minas Gerais, excluindo >300.000 habitantes 

Classe da TMCIJ Nº de municípios 
Resultado teste 

signif. 

Alta-Alta 118 25 

Baixa-Baixa 18 0 

Alta-Baixa 100 0 

Baixa-Alta 16 0 

Ausente  579 579 

Não Significativo  -- 243 

missing 16 0 

Total 847 847 
Legenda: Classe: Classificação do diagrama de Espalhamento de Moran 
e Resultado do teste de significância para autocorrelação local. 
Municípios com mais de 300.000 habitantes foram incluídos como 
ausentes. 
Elaborado pela autora, 2018 

Destaca-se, no entanto, que a análise local foi significativa em apenas 25 

municípios da classe alta-alta, na classe baixa-baixa não observamos significância 

do indicador local (tabela 5). 
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Figura 6 – Mapa de significância do Índice de Moran Local: municípios com p-

valor <0,05 da taxa média de mortalidade ajustada por idade de câncer infanto-

juvenil, 2011 a 2015, Minas Gerais, excluídos >300.00 hab. 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado pela autora, 2018  

 

 

A partir da observação do mapa de significância do Índice de Moran Local 

(figura 6) foi possível verificar que dos municípios que apresentaram autocorreção 

espacial significativa, p-valor < 0,05, 7 se localizam na mesorregião da Zona da 

Mata, 4 em Campo das Vertentes, 3 no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, 3 no 

Sul/Sudoeste de Minas, e 3 no Vale do Rio Doce conforme pode ser visto na (tabela 

6). 

 

 

 

Tabela 6 – Municípios com Índice de Moran Local positivo e teste de hipóteses (p-

valor < 0,05) da Taxa média de mortalidade ajustada por idade de câncer infanto-

juvenil, 2011 a 2015, Minas Gerais, excluídos >300.00 hab. 
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N º  MUNICÍPIO MICRORREGIÃO MESORREGIÃO 

1 Lagoa Dourada São João Del Rei Campo das Vertentes 

2 Coronel Xavier Chaves São João Del Rei Campo das Vertentes 

3 Tiradentes São João Del Rei Campo das Vertentes 

4 Santa Cruz de Minas São João Del Rei Campo das Vertentes 

5 Bom Despacho Bom Despacho Central Mineira 

6 Moema Bom Despacho Central Mineira 

7 Funilândia  Sete Lagoas Metropolitana de Belo Horizonte 

8 Urucuia Januária Norte de Minas 

9 Lagoa dos Patos Pirapora Norte de Minas 

10 Caldas Poços de Caldas Sul/Sudoeste de Minas 

11 Andradas Poços de Caldas Sul/Sudoeste de Minas 

12 Ibitiúra de Minas Poços de Caldas Sul/Sudoeste de Minas 

13 Planura Frutal Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 

14 Delta Uberaba Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 

15 Conquista Uberaba Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 

16 Santa Rita do Itueto Aimorés Vale do Rio Doce 

17 Aimorés Aimorés Vale do Rio Doce 

18 Entre Folhas Caratinga Vale do Rio Doce 

19 Sem Peixe Ponte Nova Zona da Mata 

20 Dom Silvério Ponte Nova Zona da Mata 

21 Matipó Manhuaçu Zona da Mata 

22 São João do Manhuaçu Manhuaçu Zona da Mata 

23 Guarani Ubá Zona da Mata 

24 Astolfo Dutra Ubá Zona da Mata 

25 Descoberto Juiz de Fora Zona da Mata 

Elaborado pela autora, 2018. 

 
 
 

5.3 Análise Descritiva da Densidade de Cultivo Agrícola 

 

De acordo com o que se observa na tabela 7, a ocupação média anual da 

área plantada ou destinada à colheita das principais culturas agrícolas no estado de 

Minas Gerais representaram conjuntamente 8,08% da área territorial do estado que 

é de 586.520, 732 Km2.  Nota-se ainda que milho, café, cana de açúcar e feijão são 

gêneros cultivados em grande parte dos municípios, ao passo que a soja se limita na 

média a 157 municípios, mesmo sendo a segunda maior cultura agrícola do estado 

em termo de ocupação do solo. 
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Tabela 7 – Ocupação média anual da área de cultivo agrícola, por tipo de 

cultura excluídos >300.00 hab. 2011 a 2015 – Minas Gerais, excluídos 

>300.00 hab. 

Culturas Ocupação méd. 
(há)a 

Ocupação méd. 
(%)b 

Número méd. 
municípiosc  

Milho        1.247.579  2,16 835 

Soja        1.105.925  1,92 157 

Café        1.020.136  1,77 555 

Cana- de-açúcar           889.107  1,54 715 

Feijão           393.410  0,68 799 
a
Média anual em hectares de terra, 

b
porcentagem da área de cultivo da cultura, 

c
número de municípios que possuem área de cultivo 

Elaborado pela autora, 2018.  

 

 

A análise da evolução da área plantada das culturas agrícolas de Minas 

Gerais ao longo dos anos 2011 a 2015 revela uma configuração de estabilidade 

tendendo a diminuição da porcentagem da área plantada (Figura 7). Nota-se que até 

2014 as culturas de milho, soja e cana de açúcar tiveram ligeiro aumento da área 

plantada, mas somente a soja demostrou crescimento continuo até o final do 

período. O café em grão apresentou ligeiras quedas a partir de 2013 e o feijão a 

partir de 2014. 

 

Figura 7 – Evolução da área plantada (%) das culturas 

agrícolas. 2011 a 2015 – Minas Gerais 

 

Elaborado pela autora, 2018  

5.4 Analise Espacial da Densidade de Cultivo Agrícola 
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Na figura 8 são apresentados os resultados dos mapas temáticos com valores 

da mediana da Densidade de Cultivo Agrícola (DCAM) no período de 2011 a 2015. 

Os pontos de corte foram estabelecidos de acordo com os percentis 10, 30, 70 e 90 

da DCAM para cada cultura. Eles permitem visualizar os percentis e a localização 

geográfica das microrregiões com maior concentração de área plantada ou 

destinada a colheita. As regiões destacadas na cor mais escura apresentam 10% 

das microrregiões que possuem maior densidade de cultivo agrícola, e as regiões na 

cor mais clara se referem aos 10% com valores mais baixos, sendo que a 

intensidade da cor indica o quanto os valores se distanciam da média. 

 
Figura 8 – Mapas temáticos da Densidade de Cultivo Agrícola segundo microrregião 

de Minas Gerais no período de 2011 a 2015, excluídos >300.00 hab. continua 

DCAM - MILHO 

 

 

DCAM - SOJA 

 

 

DCAM - CAFÉ 

 

 

DCAM – CANA-DE-AÇÚCAR 
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Figura 8 – Mapas temáticos da Densidade de Cultivo Agrícola por tipo de cultura 

segundo microrregião de Minas Gerais no período de 2011 a 2015, excluídos 

>300.00 hab conclusão 

 
DCAM - FEIJÃO 

 

 

 
 

Após a visualização da existência de aglomerados espaciais das cinco 

culturas prosseguiu-se com a análise exploratória espacial da área plantada por 

meio do indicador Índice de Moran Global. Constatou-se forte autocorreção espacial 

da DCAM por meio do Índice de Moran (Tabela 8). A significância do teste em todas 

as culturas estudadas revelou p-valor abaixo de 0,05 e dessa forma foi rejeitada a 

hipótese de nulidade H0, uma vez que o fenômeno observado apresenta 

contiguidade espacial, em que os municípios com elevada DCAM estão próximos de 

municípios com densidade também elevada, alternativamente, municípios baixa 

DCAM estão circundados por outros municípios com baixos valores dessa variável. 

 

Tabela 8 - Índice de Moran Global, p-valor da mediana DCA 2011 

a 2015 – Minas Gerais, excluídos >300.00 hab. 

Variável I Moran p-valor 

DCAM – CAFÉ 0.709 < 0,05 

DCAM -SOJA 0.551 < 0,05 

DCAM - MILHO 0.482 < 0,05 

DCAM - CANA   0.501 < 0,05 

DCAM - FEIJAO  0.343 < 0,05 

DCAM: Densidade de cultivo agrícola 

Elaborado pela autora, 2018. 
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Na tabela 9 é possível verificar as cinco microrregiões do estado com maior 

DCAM do período de 2011 a 2015 para as culturas de café, soja, milho, cana-de-

açúcar e feijão. Nota-se, portanto pela análise por micro e mesorregiões as 

condições de vizinhança e principalmente a concentração da área 

plantada/destinada à colheita na porção oeste do estado, apenas o café a cana-de-

açúcar e o feijão possuem áreas na Zona da Mata, porção leste do estado. 

 

Tabela 9 – Cinco microrregiões com maiores Densidade de Cultivo Agrícola 

por tipo de cultura 2011 a 2015 – Minas Gerais, excluídos >300.00 hab.  

 

Cultura Microrregião DCAM Mesorregião 

CAFÉ 

Manhuaçu 23,23 Zona da Mata 

Varginha 17,53 Sul/Sudoeste de Minas 

São Sebastião do Paraíso 15,43 Sul/Sudoeste de Minas 

Alfenas 13,28 Sul/Sudoeste de Minas 

Santa Rita do Sapucaí 10,78 Sul/Sudoeste de Minas 

SOJA 

Uberaba 14,85 
Triângulo Mineiro/Alto 
Paranaíba 

Uberlândia 9,54 
Triângulo Mineiro/Alto 
Paranaíba 

Unaí 9,35 Noroeste de Minas 

Araxá 8,67 Noroeste de Minas 

Patrocínio 6,86 
Triângulo Mineiro/Alto 
Paranaíba 

MILHO 

Uberaba 8,06 
Triângulo Mineiro/Alto 
Paranaíba 

 Araxá 7,79 
Triângulo Mineiro/Alto 
Paranaíba 

Varginha 7,42 Sul/Sudoeste de Minas 

Alfenas 6,14 Sul/Sudoeste de Minas 

Campo Belo 6,06 Oeste de Minas 

CANA-
DE-

AÇÚCAR 

Uberaba 17,82 
Triângulo Mineiro/Alto 
Paranaíba 

Frutal 11,66 
Triângulo Mineiro/Alto 
Paranaíba 

Ituiutaba 7,99 
Triângulo Mineiro/Alto 
Paranaíba 

Uberlândia 5,22 
Triângulo Mineiro/Alto 
Paranaíba 

Ponte Nova 5,05 Zona da Mata 

FEIJÃO 

Unaí 2,72 Noroeste de Minas 

Alfenas 2,57 Sul/Sudoeste de Minas 

São João Del Rei 2,55 Campo das Vertentes 

Viçosa 2,34 Zona da Mata 

Campo Belo 2,34 Oeste de Minas 

DCAM: Densidade de cultivo agrícola:  
Elaborada pela autora, 2018. 
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Na tabela 10, são apresentadas as DCAM do período de 2011 a 2015 para as 

culturas de café, soja, milho, cana-de-açúcar e feijão segundo mesorregião, o que 

permite identificar que o maior percentual foi observado no Triangulo Mineiro/Alto 

Paranaíba com 20,21%, seguida do Sul/Sudoeste de Minas com 16,15% e do 

Noroeste de Minas com 12,6%. As menores proporções observadas foram no 

Jequitinhonha 1,28%, Vale do Mucuri com 1,28% e metropolitana de Belo Horizonte 

cujo percentual foi de 1,83%. 

 

Tabela 10 – DCA por mesorregião 2011 a 2015 – Minas Gerais, excluídos >300.00 

hab    

Mesorregião café milho soja cana  feijão total 

Noroeste de Minas 0,22 2,88 6,76 0,98 1,76 12,6 

Norte de Minas 0,08 0,85 0,34 0,3 0,36 1,93 

Jequitinhonha 0,46 0,4 - 0,17 0,25 1,28 

Vale do Mucuri 0,34 0,21 - 0,56 0,17 1,28 

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 1,79 4,45 6,77 6,64 0,56 20,21 

Central Mineira 0,02 0,98 0,13 1,4 0,12 2,65 

Metropolitana de Belo Horizonte 0,06 1,08 0,02 0,3 0,37 1,83 

Vale do Rio Doce 1,83 1,28 - 0,27 0,41 3,79 

Oeste de Minas 3,19 3,53 0,4 0,94 1,03 9,09 

Sul/Sudoeste de Minas 8,75 4,56 0,51 1,16 1,17 16,15 

Campo das Vertentes 2,01 4,6 0,79 0,23 2,01 9,64 

Zona da Mata 5,97 1,79 0,01 1,01 0,99 9,77 
Elaborado pela autora, 2018 

 

Em relação às culturas, o café, o milho, a cana-de-açúcar e o feijão foram as 

culturas mais comumente plantadas em todas as mesorregiões. O cultivo do milho 

possui distribuição mais heterogênea entre as mesorregiões, porém com polos mais 

concentrados em Campos das Vertentes, Sul/Sudoeste de Minas e Triangulo 

Mineiro/Alto Paranaíba respectivamente. O Café, apesar de ser plantado em 

praticamente todas as mesorregiões do estado, possui área de plantio 

expressivamente maior nas mesorregiões do Sul/Sudoeste de Minas seguido da 

Zona da Mata.  A soja, terceira cultura com maior densidade de área plantada foi 

destaque principalmente nas regiões do Triangulo Mineiro/Alto Paranaíba e 
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Noroeste de Minas sendo que essas regiões detêm juntas quase a totalidade do 

plantio.  A cana de açúcar que representa a quarta cultura mais plantada no estado 

concentra-se fortemente nos municípios da região do Triangulo Mineiro/Alto 

Paranaíba. Campos das Vertentes foi a região com maior densidade no plantio do 

feijão. 

 

 

5.5 Análise conjunta da taxa de mortalidade por câncer infanto-juvenil e 

densidade de cultivo agrícola 

 

 

A partir da confirmação da existência de autocorreção espacial pelo Índice 

Moram das variáveis sob estudo (TMCIJ e DCAM) foi realizada a análise conjunta 

dessas variáveis para melhor compreensão da dinâmica espacial do fenômeno 

agrupado.  

O mapeamento das variáveis TMCIJ e DCAM cruzadas (figura 9) por tipo de 

cultura permitiu observar que, de forma geral, as regiões com maiores pontos de 

convergência, ou seja, ponto em que os quintis da taxa de mortalidade por câncer 

coincidem com os quintis de DCAM, são as microrregiões de Patrocínio, que 

pertence à mesorregião do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Campo Belo no Oeste 

de Minas e Nanuque na mesorregião do Vale do Mucuri. Essas microrregiões foram 

evidenciadas em três das cinco sobreposições analisadas, ou seja, a convergência 

de dados em Patrocínio foi observada nas culturas de café, milho e soja, já em 

Campo Belo e Nanuque o parâmetro de convergência foi destacado nas culturas de 

café, milho e feijão. 
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Figura 9 – Sobreposição entre as variáveis taxa de mortalidade e densidade de cultivo 

agrícola por microrregião, por tipo de cultura, 2011 a 2015 – Minas Gerais, excluídos 

>300.00 hab.  

Sobreposição TMCIJ x DCAM  
MILHO  

 

 

Sobreposição TMCIJ x DCAM 
SOJA 

 
Sobreposição TMCIJ x DCAM 

CAFÉ  

 

 

Sobreposição TMCIJ x DCAM 
CANA DE AÇÚCAR 

  

 
Sobreposição TMCIJ x DCAM 

FEIJÃO  

 

 

 

Elaborado pela autora, 2018 
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Analisando as sobreposições separadamente verifica-se que para o cultivo do 

café a convergência dos dados no nas cinco faixas de quintil foi evidenciada na 

porção norte/nordeste nas microrregiões de Janaúba, Salinas, Almenara e Nanuque 

Nanuque e Almenara (Vale do Mucuri e Jequitinhonha respectivamente), e nas 

microrregiões Caratinga (Vale do Rio Doce), Manhuaçu e Muriaé (Zona da Mata). 

Polos também foram observados em Patrocínio (Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba) 

Santa Rita do Sapucaí (Sul/Sudoeste) e Campo Belo (Oeste de Minas). 

Em relação ao cultivo de milho as áreas de convergência estão mais 

dispersas nas microrregiões do estado. Os aglomerados mais evidentes estão nas 

microrregiões de Pirapora, Curvelo e Diamantina. Polos de concentração na região 

Nanuque (Vale do Mucuri), no sudeste do estado incluindo as mesorregiões da Zona 

da Mata, Campo das Vertentes e Oeste de Minas além de Patrocínio (Triângulo 

Mineiro/Alto Paranaíba).  

O destaque para a sobreposição do cultivo de soja é concentrado 

basicamente na porção oeste do estado mais especificamente no sentido Norte, 

Noroeste e Triângulo Mineiro incluindo as microrregiões de Januária, Paracatu e 

Patrocínio. Sendo essa uma monocultura restrita a 157 municípios não são 

encontrados dados em boa parte do estado.  

No cultivo de feijão as áreas de convergência também são mais distribuídas 

pelo estado sendo observados conglomerados nas microrregiões localizadas entre 

Pirapora e Três Marias. Na região Nordeste do Estado evidencia-se a convergência 

das faixas de quintis nas microrregiões de Salinas, Araçuaí, Capelinha, Guanhães 

Nanuque Teófilo Otoni e Mantena. Na Zona da Mata observa-se convergência em 

Cataguases, Manhuaçu e Caratinga. Isoladamente há pontos de convergência em 

São João Del Rei (Campos das Vertentes), Campo Belo (Oeste de Minas), e Poços 

de Caldas (Sul/Sudoeste), e Uberaba (Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba). 

As regiões de convergência das variáveis no cultivo da cana-de-açúcar ficam 

evidentes na região noroeste do estado em Unaí. No Jequitinhonha destaca-se 

Araçuaí e Capelinha, Metropolitana de Belo Horizonte até a Central Mineira com 

polos específicos em Barbacena (Campos das Vertentes), Poços de Caldas 

(Sul/Sudoeste) e Ituiutaba (Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba). 
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A partir da análise dos mapas de sobreposição de cada cultura agrícola foi 

possível identificar as regiões onde se convergiram os dados de distribuição 

simultânea dos 20% valores maiores de quintil e 20% menores (tabela 11), ou seja, 

as localidades mais relevantes para essa pesquisa onde a maior faixa de valor da 

TMCIJ também continha o a maior faixa de valor da DCAM. 

Tabela 11 - Microrregiões de convergência dos quintis de taxa de mortalidade e 

densidade de cultura agrícola, por cultura 2011 - 2015, Minas Gerais, excluídos 

>300.00 hab.  

 

CULTURAS  Quintil 5 - 20% maiores   Quintil 1 - 20% menores 

CAFÉ 

Patrocínio (Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba) 
 

Janaúba (Norte de Minas) 

Campo Belo (Oeste de Minas) 
 

Pará de Minas (Metropolitana de Belo 
Horizonte) 

Santa Rita do Sapucaí (Sul / Sudoeste de 
Minas)  

Nanuque (Vale do Mucuri) 

Manhuaçu (Zona da Mata) 
 

 Muriaé (Zona da Mata)     

SOJA 
Ituiutaba (Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba)   Ponte Nova (Zona da Mata) 

Patrocínio (Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba)   Oliveira (Oeste de Minas)  

   Janaúba (Norte de Minas) 

MILHO 

Patrocínio (Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba)   Nanuque (Vale do Mucuri) 

Viçosa (Zona da Mata) 
 

Diamantina (Jequitinhonha) 

São João Del Rei (Campo das Vertentes) 
 

Cataguases (Zona da Mata) 

Campo Belo (Oeste de Minas)     

CANA Ituiutaba (Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba)   
  

FEIJÃO 

Manhuaçu (Zona da Mata)   Nanuque (Vale do Mucuri) 

Viçosa (Zona da Mata) 
 

Três Marias (Central Mineira) 

São João Del Rei (Campo das Vertentes) 
 

Cataguases (Zona da Mata) 

Campo Belo (Oeste de Minas) 
  

Elaborado pela autora, 2018. 

 

Observou-se que, conforme tabela 11, houve coincidência nos valores dos 

quintis mais altos das duas variáveis nas microrregiões localizadas principalmente 

na porção oeste, mais especificamente no Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba, Oeste 

de Minas, e na porção sudeste do estado, principalmente Zona da Mata. A 

convergência de quintis mais baixos foram evidenciadas principalmente nas regiões 

do Vale do Mucuri, região nordeste do estado e também na Zona da Mata. 
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6 DISCUSSÃO 

 
 
6.1 Taxa de mortalidade por câncer infanto-juvenil 

 

Nesta pesquisa observou-se que 61,5% do total de óbitos por câncer infanto-

juvenil se referem à canceres do SNC, SNP e LLT, sendo os óbitos por leucemias a 

maior proporção. Curvo e Pignatti (2013), analisando a morbimortalidade por câncer 

infanto-juvenil associada ao uso de agrotóxicos no estado do Mato Grosso 

encontram proporções similares de mortalidade na mesma faixa etária (59,17%). 

Esses autores demostraram existir correlação significativa entre o uso de agrotóxico 

municipal e a média de óbitos em uma série temporal de seis anos. Blank et al. 

(2015), analisando dados sobre neoplasias do SNC, Linfomas e Leucemias nos 

Estados Unidos em 2009 encontraram equivalência no percentual (61,0%) em 

relação ao total de óbitos por câncer na população infanto-juvenil.  

A TMCIJ observada no período para MG apresentou ligeira queda passando 

de 24,9 por milhão em 2011 para 22,71 por milhão em 2015. Essa tendência vem 

sendo relatada na literatura por meios dos estudos do Registro de Câncer de Base 

Populacional-RCBP que demostraram declínio da mortalidade em menores de 15 

anos, principalmente nos países de da América do Norte, Europa Central, Japão e 

Oceania. Queda menos acentuada foi observada nos países menos desenvolvidos 

incluindo Leste da Europa e América do Sul (INCA, 2008).  

Silva, Mattos e Teixeira (2013) estudando o padrão de distribuição da 

mortalidade por câncer na população menor de 20 anos no Brasil, observaram 

diminuição da taxa de mortalidade no período de 1981 a 2008, com estabilização ao 

final do período em ambos os sexos. Gasparini, Monteiro e Koifman (2013) 

analisaram a mortalidade por câncer do SNC em crianças e adolescentes no Rio de 

Janeiro de 1980 a 2009 e observaram diminuição acentuada da taxa de mortalidade 

(1,9% ao ano). Estudos apontam que o declínio pode ser explicado parcialmente 

pela melhora da terapêutica contra o câncer principalmente as leucemias, 

diagnóstico precoce, protocolos clínicos mais eficazes e intervenções que refletem 

melhor prognóstico da doença (SILVA, MATTOS e TEIXEIRA, 2013; SILVA, 

ZANDONADE e ZOUAIN-FIGUEIREDO, 2014). 
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No presente estudo, a taxa média de mortalidade por leucemias no período 

de 2011 a 2015, foi de 12,53 óbitos por milhão. Resultados aproximados foram 

encontrados nos estudos de base nacional, realizados pelo INCA (2008), em que a 

taxa de mortalidade para todos os tipos de leucemias de 2001 a 2005 no Brasil foi 

de 13,81 por milhão. Considerando as grandes regiões, o Norte e o Sul 

apresentaram maiores taxas de mortalidade por leucemias 15,45 e 15,26 por milhão 

respectivamente, o Nordeste a menor taxa 12,05 por milhão.  

    Silva, Zandonade e Zouain-Figueiredo (2014) analisando a tendência de 

mortalidade por leucemias no Brasil no período de 1980 a 2010, observaram 

tendência de declínio das taxas globais de leucemias, porém quando analisaram 

separadamente, as leucemias linfoides demostraram tendência de crescimento entre 

na população de 15 a 19 anos.    

A mortalidade proporcional por câncer do SNC representou 14,98% do total 

de óbitos por todos os tipos de canceres no período e faixa etária estudados. 

Observou-se um pequeno aumento da taxa de mortalidade por câncer do SNC no 

período, dado que em 2011 a taxa foi de 7,5 por milhão e em 2015 foi de 8,5 por 

milhão. Gasparini, Monteiro e Koifman (2013) identificaram proporção de óbitos por 

câncer do SNC de 23% em relação ao total de óbitos no Rio de Janeiro de 1980 a 

2009 e taxa de mortalidade por câncer do SNC de 6,8 por milhão ao final do período, 

ligeiramente inferior aos valores encontrados em MG. Dados do INCA (2008) 

mostram que a taxa de mortalidade ajustada por idade para câncer do SNC no Brasil 

foi de 9,5 por milhão, sendo essa taxa maior na região Centro-Oeste. Blank et al. 

(2015) em estudo realizado com crianças e adolescentes dos Estados Unidos sobre 

mortalidade por câncer do SNC, encontraram mortalidade proporcional acima de 

31% e taxa de mortalidade por câncer do SNC de 8,1 por milhão. 

Quanto à análise espacial, não foram encontrados estudos que avaliem a 

distribuição espacial da taxa de mortalidade por câncer infanto-juvenil no estado de 

Minas Gerais. A maior parte das publicações sobre o assunto é internacional e 

utilizam as medidas de incidência de câncer na população. A análise espacial da 

TMCIJ demostrou padrão desigual no estado de MG. Dos 847 municípios estudados 

em apenas 268 foram observados algum caso de óbito por câncer na faixa etária de 

0 a 19 anos. Esse comportamento dificultou a interpretação espacial dos dados por 
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haver ausência de informação em 579 municípios (68,3%). Assim sendo, os dados 

foram analisados por microrregião e mesorregião para possibilitar melhor 

visualização e interpretação dos mapas temáticos. 

Visualizaram-se agrupamentos espaciais da TMCIJ principalmente nas 

microrregiões de Andrelândia, São João Del Rei, Ituiutaba e Muriaé. A análise de 

autocorrelação realizada por meio do Índice Moran Global permitiu detectar a 

dependência espacial da TMCIJ que apesar de baixa magnitude (0.062) foi 

significativa pelo teste de hipótese (p-valor = (0.001196). A análise espacial local 

identificou que a maior parte dos municípios com valores significativos se 

localizavam na Zona da Mata, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Sul/Sudoeste de 

Minas, Campo das Vertentes, e Vale do Rio Doce, demonstrando que para aqueles 

municípios com dados de TMCIJ (268 municípios) existem valores mais elevados 

próximos a outros valores também elevados nessas regiões. 

Observa-se que em algumas microrregiões as taxas médias de mortalidade 

por câncer do SNC foram bem superiores as taxas nacionais, destacam-se as 

microrregiões de Andrelândia (27,92 por milhão), São João Del Rei (Campo Belo 

(24,77 por milhão) e Bocaiuva (24,29 por milhão).  

As maiores taxas de mortalidade por leucemia e linfomas foram observadas 

nas microrregiões de Bom Despacho (26,16 por milhão), São João Del Rei (26,16 

por milhão) e Conselheiro Lafaiete (23,40 por milhão). Ressalta que em 11 das 66 

microrregiões de MG não foram observados nenhum registro de óbitos por câncer 

do SNC e em 5 microrregiões nenhum registro de óbitos por leucemias e linfomas. 

Portanto, verifica-se que ao realizar a análise espacial da Taxa de 

Mortalidade, são observados valores em algumas microrregiões que superam os 

valores das pesquisas nacionais na mesma população. 

 A taxa de mortalidade representa um indicador epidemiológico relevante para 

medir o progresso da luta contra o câncer (INCA, 2008). Assim os resultados 

encontrados nessa pesquisa contribuem para o conhecimento da dimensão espaço 

na distribuição da taxa de mortalidade dos principais tipos de câncer que acometem 

a população infanto-juvenil, e dessa forma enfatizam as localidades onde as 

políticas de planejamento e monitoramento em saúde da criança e do adolescente 
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devem concentrar esforços para investigação de hipóteses causais, elaboração de 

diretrizes para prevenção e controle dos possíveis fatores de riscos bem como 

alocação estratégica de recursos. 

Conforme dados de Incidência, Mortalidade e Morbidade Hospitalar por 

câncer (INCA, 2016), em 2014 os canceres ocuparam a segunda posição em 

número de óbitos na faixa etária de 0 a 19 anos no Brasil, atrás somente dos óbitos 

por causas externas. Neste trabalho, observou-se que MG reflete parcialmente esse 

indicador uma vez que, no período de 2011 a 2015 óbitos por câncer representaram 

a terceira causa de mortes diagnosticadas por doenças na mesma faixa etária, atrás 

somente das afecções do período perinatal, causas externas e malformação 

congênita. 

Torna-se ainda mais relevante destacar que no período estudado Minas 

Gerais possuía aproximadamente 30% da população na faixa etária de 0 a 19 anos 

conforme a estimativa populacional da Rede Interagencial de Informações para a 

Saúde - RIPSA. Essas observações revelam que é necessária uma revisão da 

agenda de prioridades do setor saúde, sobretudo na rede de assistência oncológica 

à saúde da criança e do adolescente, de forma a conhecer o perfil de adoecimento e 

implantação de vigilância à saúde que se transforme em ações práticas no controle 

da doença, nessa faixa etária, e especificamente nas localidades de maior risco.   

 

6.2 Densidade do cultivo agrícola (DCA) 

Quanto à distribuição espacial das principais culturas agrícolas cultivadas em 

MG, observou-se que as culturas de milho, soja, café, cana-de-açúcar e feijão 

representaram um total de 8,7% da área territorial do estado, que é o quarto em 

extensão territorial do país.   

A representação espacial das áreas plantadas e destinadas à colheita nos 

mapas temáticos permite inferir que existe maior concentração espacial na porção 

oeste do estado, mais especificamente nas mesorregiões do Noroeste, Triângulo 

Mineiro/Alto Paranaíba, Sul/Sudoeste e na Zona da Mata situada a leste do estado. 

Esses achados são compatíveis com dados na literatura científica do setor agrícola 
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(BROGGIO, DROULERS e GRANDJEAN, 1999; FERREIRA JUNIOR, BAPTISTA e 

LIMA, 2004; SILVA, SOUZA e MARTINS, 2012; IBGE, 2016b). 

A autocorrelação espacial foi confirmada pelo Índice de Moran Global para 

milho (0,482), soja (0,551), café (0,709), cana-de-açúcar (0,501) e feijão (0,343), 

demostrando que o plantio de uma cultura em um município é influenciado pelos 

seus vizinhos. Esses resultados são corroborados pelos estudos de Silva, Souza e 

Martins (2012) que avaliaram a distribuição, espacialização e associação espacial da 

produção agropecuária nos municípios de MG e encontraram formação de clusters 

significativos nas mesmas mesorregiões. 

O café, principal produto do agronegócio mineiro (CEPEA, 2017), teve a 

DCAM espacialmente distribuído nas mesorregiões do Sul/Sudoeste com 8,75% de 

área destina à colheita, seguido da Zona da Mata (5,97%) e Oeste de Minas 

(3,19%). Estudos da área agronômica relatam dados espaciais consolidados sobre a 

concentração da produção do café nessas regiões que incluem também o Triangulo 

Mineiro/Alto Paranaíba como região de plantio expressivo (IBGE, 2016b), 

(FERREIRA JUNIOR, BAPTISTA e LIMA, 2004).  

Segundo o relatório do IBGE intitulado “A Geografia do Café” (IBGE, 2016b) a 

espacialidade dessa cultura está relacionada aos atributos naturais e também aos 

processos socioeconômicos e políticos que redirecionaram formas de apropriação e 

uso do solo no território nacional. Dessa forma, municípios da mesorregião do 

Sul/Sudoeste se destacam na produção do café arábica – tipo mais produzido no 

estado – por ser essa espécie adaptada a regiões de altitudes elevadas, 

temperaturas amenas com médias entre 18ºC a 23ºC durante o ano.  Além disso, a 

região possui grande capacidade de armazenamento da quantidade produzida, alto 

nível de automação agrícola e facilidade geográfica de escoamento da produção 

devido à proximidade com o estado de São Paulo e consequentemente com o porto 

de Santos (IBGE, 2016b).  

A consolidação do cultivo do café na região do cerrado mineiro, anteriormente 

considerada pouco propícia à cafeicultura, foi observada principalmente a partir dos 

anos 80 no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba que está localizado na porção oeste do 

estado. A topografia do local caracterizada por chapadas - extensa faixa de áreas 

planas - facilitou o uso de modernas tecnologias e maquinário agrícola de forma a 
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permitir a irrigação, correção do solo, uso de adubos químicos, e mecanização o que 

coloca a região como um dos principais polos agrícolas do estado (BROGGIO; 

DROULERS E GRANDJEAN, 1999).  

Observa-se também que a Zona da Mata é a segunda maior região com 

áreas destinadas a colheita de café em MG, corroborando com outros estudos 

(IBGE, 2016b; BASTOS E GOMES, 2011; BROGGIO, DROULERS E GRANDJEAN, 

1999). A Zona da Mata mineira é caracterizada por regiões de relevo acidentado e 

clima subúmido fazendo com que a produção agrícola se concentre em vales férteis, 

o que por sua vez eleva os custos de produção se comparados a outras regiões com 

o Triangulo Mineiro (BASTOS E GOMES, 2011). É uma importante região produtora 

de café arábica. A maior DCAM foi evidenciada na microrregião de Manhuaçu, sendo 

destinadas 23,23% da área dessa microrregião para a produção do café. Estes 

dados também são corroborados pelos achados de Santos, Faria e Teixeira (2008) 

que analisando a evolução da área plantada em duas regiões de MG, observaram 

que na Zona da Mata, historicamente a região de Manhuaçu se destaca na produção 

de café por possuir maior estrutura de beneficiamento e comercialização da 

produção. 

Quanto ao cultivo da soja, o solo mineiro possui características muito 

específicas derivadas de longos anos de pesquisa de melhoramento genético e 

transgenia para adaptação do cultivar as condições edáficas do cerrado (ZITO, et 

al., 2011). Incentivos governamentais e de instituições parceiras como Empresa de 

Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa), Universidade Federal de Viçosa (UFV), Universidade 

Federal de Lavras (UFLA) e Japan International Cooperation Agency (JICA), 

contribuíram com pesquisas de experimentação agrícola para possibilitar o cultivo da 

leguminosa em clima tropical, principalmente na região do Triângulo Mineiro/Alto 

Paranaíba, o que promoveu a expansão dessa cultura na região a partir da 

incorporação de tecnologia e mecanização agrícola (ORTEGA; SILVA E MARTINS 

2014; ZITO, et al., 2011). 

Desde os anos 90 a contribuição da biotecnologia tem sido expressiva para 

pesquisa e introdução de novas características no plantio da soja (ZITO, et al., 

2011). No presente estudo, dos 847 municípios estudados apenas 157 em média 
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plantavam soja. Observou-se que as mesorregiões do Triângulo Mineiro/Alto 

Paranaíba e Noroeste de Minas tiveram as maiores DCAM de 6,77% e 6,76% de 

ocupação territorial com cultivo de soja respectivamente.       

A área plantada de milho representou nesta pesquisa a maior cultura agrícola 

de MG em termos de área territorial, ocupando mais de 1,2 milhão de hectares, e 

aproximadamente 2,16% da área do estado no período estudado. Quase a 

totalidade dos municípios mineiros planta esse cultivar como pode ser visto na 

(tabela 7). Mesmo assim, as concentrações espaciais dos maiores produtores estão 

nas mesorregiões de Campos das Vertentes, Sul/Sudoeste de Minas e Triângulo 

Mineiro/Alto Paranaíba. Essas observações espaciais também são descritas na 

literatura do setor agrícola (GARCIA; MATTOSO e DUARTE, 2006).  

  O milho é um dos grãos predominantes em todas as regiões agrícolas do 

mundo e tem destinos diversos como alimentação humana e ração animal. Por essa 

característica é uma cultura temporária de relevância em países de alta e baixa 

renda. O rápido crescimento das atividades de alimentação animal fez com que esse 

se tornasse um dos principais destinos do cultivar. Estudos sugerem que a 

predominância do milho na porção oeste do estado se deve ao fato de que essa 

região, que inclui as mesorregiões do Sul/Sudoeste e Triângulo Mineiro/Alto 

Paranaíba, Campos das Vertentes possuem tradição agrícola consolidada, ou são 

regiões que foram beneficiadas pelos programas de desenvolvimento do cerrado. 

Além disso, a distribuição de insumos (combustíveis, fertilizantes, ração animal), e 

estrutura de transporte e comercialização da produção tornaram essas regiões polos 

produtivos do estado também na cultura do milho (GARCIA; MATTOSO e DUARTE, 

2006).  

O cultivo da cana-de-açúcar no estado de Minas Gerais está fortemente 

concentrado na mesorregião do Triângulo Mineiro. Essa região possui 

aproximadamente 7% de sua área territorial destinada ao plantio da cana seguida da 

região Central do estado com 1,76%. Essas observações são reforçadas pelos 

estudos de Oliveira et al. (2012) e Vidgal et al. (2011). Esses últimos estudaram a 

distribuição espacial da cana-de-açúcar em Minas Gerais e encontraram 

autocorrelação espacial significativa do cultivar em todos os anos estudados.  
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Segundo Siqueira e Castro Júnior (2013) a produção canavieira em Minas 

Gerais teve maior importância econômica a partir dos anos 90, sido influenciada, 

sobretudo pelo aumento na produção e consumo de etanol. Segundo esses autores 

os programas de incentivo ao desenvolvimento agrícola no cerrado brasileiro e a 

diminuição do controle estatal sobre o mercado sucroalcooleiro contribuíram para 

modernização e expansão da agroindústria canavieira em Minas Gerais que passou 

a ter importância na produção nacional.   

A concentração da produção canavieira na região do Triângulo Mineiro e 

Noroeste de Minas foi também favorecida por investimentos do governo estadual 

com a criação de novas usinas sucroalcooleiras nessas regiões. Siqueira e Castro 

Júnior (2013) avaliaram os principais determinantes da localização da agroindústria 

canavieira em municípios mineiros e identificaram que a produtividade, a 

concentração fundiária, arrendamento e acesso aos recursos hídricos foram fatores 

fortemente correlacionados com a presença agroindústria canavieira nos município 

dessas regiões.     

Nessa pesquisa a cultura de feijão foi a quinta em termo de extensão de área 

planta em MG. Está concentrada basicamente nas mesorregiões de Campos das 

Vertentes e Noroeste de Minas. Conforme pesquisa realizada Wander e Silva (2014) 

feijão ocupou a terceira posição no Noroeste de Minas em termo de área plantada 

na média dos anos 2011 a 2014 atrás somente da soja e do milho nessa 

mesorregião. De acordo com os estudos de Santos, Faria e Teixeira (2008) apesar 

da redução da área plantada de feijão, observadas nos últimos anos na Zona da 

Mata, a microrregião de Manhuaçu tem demostrado crescimento significativo 

principalmente do plantio chamado de 3ª safra.  

O feijão é um dos principais componentes do hábito alimentar do brasileiro, 

representando umas das maiores fontes de proteína vegetal da dieta. O Brasil 

possui destaque na produção mundial da leguminosa sendo Minas Gerais o 

segundo maior produtor nacional, porém a área planta da leguminosa vem sofrendo 

reduções ao longo do tempo principalmente em virtude das dificuldades no manejo 

hídrico das lavouras. A cultura é muito sensível tanto a escassez hídrica quanto ao 

excesso de água. Dessa forma, as maiores produções tendem a se concentrar em 



60 
 

regiões com maior infraestrutura agrícola para irrigação automatizada (SILVA, 

FERREIRA e MONTEIRO 2011).  

É preciso ressaltar que a cadeia produtiva de feijão difere das demais 

commodities devido à quantidade produzida ser bem próxima da quantidade 

consumida. Além disso, a produção por pequenos agricultores está mais susceptível 

às alterações climáticas, o que interfere na quantidade produzida e flutuações de 

preços no mercado varejista (WANDER, SILVA 2014).  

Ante a caracterização das principais culturas agrícolas no estado faz-se 

necessário considerar a forma desigual com a qual o processo de modernização 

agrícola ocorreu no território mineiro. Ferreira Junior, Batista e Lima (2004) 

observaram que as ações de modernização incluíram forte incentivo ao crédito rural, 

preços mínimos de garantia, redução de impostos para produtos agroquímicos, 

incentivos às pesquisas de melhoramento genéticos e assistência técnica, porém 

esses fatores conjugados não foram contemplados por todas as regiões de Minas 

Gerais, o que promoveu um recrudescimento das desigualdades regionais no 

desenvolvimento agrário do estado. Esses autores observaram que a maior parte 

das microrregiões pertencentes ao Norte e Nordeste de Minas tiveram os menores 

indicadores de intensidade do uso da terra e tecnologias agrícolas do estado, 

quando comparada as demais microrregiões levando a uma situação de 

modernização parcial.  

 

6.3 Análise conjunta da TMCIJ e DCAM 

A observação conjunta da distribuição das variáveis analisadas neste estudo 

permite a compreensão de quais localidades os quintis mais altos e mais baixos da 

TMCIJ e DCAM convergiram. Assim, destaca-se a microrregião de Patrocínio 

(Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba) e Campo Belo (Oeste de Minas) como regiões em 

que a convergência de dados se deu no quintil mais alto em três das cinco culturas 

pesquisadas (café, soja e milho). Ambas as microrregiões estão localizadas na 

porção oeste do estado.  

A microrregião de Manhuaçu apresentou pontos convergentes no quintil mais 

elevado nas culturas de café e feijão. A microrregião de Viçosa apresentou pontos 
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convergentes no quintil mais alto, na cultura de milho e também na cultura do feijão, 

ambas as microrregiões estão localizadas na Zona da Mata.   

As ocorrências de distribuição simultânea no quintil mais baixo foram 

observadas, principalmente, nas microrregiões de Nanuque (Vale do Mucuri) nas 

culturas de café, milho e feijão; e nas microrregiões de Janaúba (Norte de Minas) e 

de Cataguases ambas na Zona da Mata nas culturas de milho e feijão. É possível 

perceber através dos mapas temáticos e da análise da distribuição espacial das 

culturas de café, milho, soja e feijão que nas microrregiões com convergência de 

dados no menor quintil, a área plantada ou destinada à colheita ocorre em baixas 

proporções ou em municípios que praticamente não destina áreas ao cultivo do café 

(como Nanuque) e possui pouca área plantada de milho e feijão. 

A evidência de distribuição conjunta dos dados no quintil mais elevado nas 

microrregiões localizadas mais a oeste do estado e nas regiões da Zona da Mata era 

esperada, uma vez que, é vasta na literatura do setor agrícola a tendência de 

concentração espacial do plantio das grandes commodities nessas microrregiões 

que historicamente são vistas como regiões de relevância para o agronegócio 

mineiro (BROGGIO, DROULERS e GRANDJEAN, 1999; FERREIRA JUNIOR, 

BAPTISTA e LIMA, 2004; GARCIA, MATTOSO e DUARTE, 2006; ZITO, et al., 2011; 

SIQUEIRA E CASTRO JÚNIOR, 2013). 

A observação simultânea das variáveis indicou que a convergência de dados 

no maior quintil se dá nas regiões de maior produção agrícola no estado: Triângulo 

Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste de Minas e Zona Mata. Esse fato nos faz perceber a 

necessidade de maior aprofundamento científico no intuito de responder quais os 

possíveis fatores que podem colaborar para que nessas regiões de alta 

produtividade agrícola também apresentem as maiores taxas de mortalidade.  

Alguns estudos têm indicado que a exposição a pesticidas agrícolas oriundos 

das plantações dos monocultivos de grande extensão estão relacionados à maior 

incidência de câncer na população adjacente (BOOTH et al. 2015). A partir da 

observação desses estudos e, sobretudo pelas dificuldades em se obter informações 

sobre o consumo e os tipos de agrotóxicos utilizados em nível municipal, a 

compreensão da dinâmica espacial das culturas agrícolas faz-se relevante frente ao 

cenário descrito por Pignat et al. (2017) em que a relevância econômica da produção 
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agrícola nacional tem sua expansão associada ao uso intensivo de sementes 

transgênicas e insumos químicos como fertilizantes e agrotóxicos.   

Assim, considerando culturas específicas estudos demostram que o cultivo de 

soja, a principal monocultura em expansão no território mineiro no período estudado, 

tem seu crescimento associado ao uso de agrotóxico. A relação fica mais evidente 

com as cultivares transgênicas pertencentes à tecnologia RR (Roundup Ready®) 

desenvolvidas pela empresa Monsanto e o herbicida glifosato. A soja transgênica é 

resistente ao glifosato (destinado ao controle de ervas daninhas) o que permite a 

utilização em grande escala nessa lavoura (ZITO, et al., 2006) sendo o ingrediente 

ativo mais consumido no país (BELO et al., 2012).  

Estudo recente de Pignat et al. (2017) sobre a distribuição espacial do uso de 

agrotóxicos no Brasil permitiram identificar que em 2015 a soja foi a cultura que mais 

utilizou agrotóxicos, representando 63% do total, seguido do milho (13%) e cana-de-

açúcar (5%).  

Conforme dados do Relatório Vigilância em Saúde de Populações Expostas 

aos Agrotóxicos no estado de Minas Gerais, foi observado um aumento acentuado 

no consumo de agrotóxicos comparado a pequena taxa de crescimento da área 

plantada. Esse relatório também observou que a taxa de incidência por intoxicação 

exógena por agrotóxicos acompanhou o crescimento na taxa de consumo 

agrotóxico. Os municípios com maiores taxas de intoxicação foram Uberlândia, 

Patos de Minas e Uberaba todos localizado no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. 

Esses dados têm preocupado a Coordenação Geral de Vigilância em Saúde 

Ambiental, que estabeleceu um plano de ação para Vigilância em Saúde de 

Populações Expostas a Agrotóxicos nos municípios prioritários (ERVILHA, 2015).  

A maioria dos estudos epidemiológicos que avaliam a exposição a 

agrotóxicos e canceres estão relacionados à intoxicação ocupacional (SILVA, et al., 

2005, JOBIM, et al. 2010, SOUZA, et al., 2011, CASSAL, et al., 2014) ou no caso de 

crianças e adolescentes a exposição ocupacional dos pais (WARD, et al. 2006). 

Poucos estudos avaliam a exposição residencial a agrotóxicos e os resultados são 

pouco conclusivos.  
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Carozza et al., (2008) utilizando dados de incidência dos Estados Unidos, 

avaliaram se a residência em município com maior atividade agrícola, determinado 

pela porcentagem de áreas dedicadas a produção, estava associada ao risco de 

desenvolvimento de câncer na infância e adolescência. Esses autores identificaram 

risco aumentado para leucemias e câncer do SNC em municípios com alta 

densidade de cultivo >60% (OR de 1,2 IC95% =1,1-1,3 e 1,3 e IC95% = 1,1-1,4) 

respectivamente, comparado aos munícipios que não plantavam ou plantavam 

>20%. 

Outros estudos de relevância sobre para compreensão do tema foi proposto 

por Booth et al. (2015) com o objetivo de verificar a associação entre a densidade de 

cultivo agrícola de nove culturas específicas e a incidência de alguns tipos de câncer 

na infância em seis estados do Centro-Oeste dos Estados Unidos. Os autores 

identificaram associação significativa entre: cultura de feijão e incidência de 

leucemias totais (RR = 1,09, IC 95% = 1,031,14) e leucemias linfóides agudas (RR = 

1,10, 95% CI = 1,041,16); culturas de aveia e leucemias mielóide aguda (RR = 2,03, 

95% CI = 1,25, 3,28); culturas de beterraba-de-açúcar e leucemias totais (RR = 1,11; 

IC 95% = 1,04, 1,19).  

Os poucos estudos que utilizam a densidade de cultivo agrícola como um 

proxy de exposição para desenvolvimento de câncer infanto-juvenil utilizam dados 

de incidência. Não foram encontrados na literatura dados sobre a mortalidade por 

câncer infanto-juvenil correlacionado a densidade de cultivo.  

Esta pesquisa possui limitações metodológicas. O delineamento ecológico da 

pesquisa possui características limitantes à análise, como as dificuldades em 

controlar os potenciais fatores de confundimento além de se utilizar fontes de dados 

secundários para as análises (MEDRONHO, 2009). A partir desse reconhecimento, 

essa pesquisa tentou minimizar fatores de confusão ao excluir os dados de 

municípios com mais de 300.000 habitantes, que conforme indicado na literatura 

científica, podem ter características mais urbanas e consequentemente outras 

questões além da densidade de cultivo como fator de exposição para o 

desenvolvimento do câncer. 

Outro ponto se refere ao uso de dados secundários que podem conter sub 

notificações, variando de acordo com a capacidade dos municípios em preencher 
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corretamente os dados no SIM. Mas vale ressaltar que o SIM possui como 

característica uma ampla cobertura populacional, e segundo Correia, Padilha e 

Vasconcelos (2014) os Sistemas de Informações do Ministério da Saúde têm 

demonstrado melhora no preenchimento das informações principalmente na região 

Sudeste.  

É importante considerar a multicausalidade relacionada à etiologia do câncer. 

O estudo da densidade de cultivo agrícola traz como contribuição a hipótese de que 

haja uma relação entre a extensão territorial utilizada para cultivo, o uso de 

agrotóxicos e a mortalidade por câncer distribuídas espacialmente. E, portanto o 

agrotóxico como um efeito sinérgico a outros carcinógenos ambientais. A não 

possibilidade de se verificar os tipos específicos e as quantidades de agrotóxicos 

utilizados em cada cultura agrícola no período estudado limita a capacidade de 

compreensão dos potenciais efeitos adversos dos pesticidas para a saúde. 

É preciso reiterar que essa pesquisa apresenta como pontos fortes o fato de 

ser o primeiro trabalho a mapear as taxas de mortalidade por câncer infanto-juvenil, 

a densidade de cultivo agrícola em Minas Gerais e analisá-las espacialmente. Além 

de possibilitar uma alternativa metodológica para futuras investigações sobre 

exposição aos agrotóxicos no nível individual. Ressalta-se também a importância de 

se utilizar dados publicamente disponíveis para planejamento de investigação 

científica sobre agravos à saúde relacionados a fatores ambientais.     
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Minas Gerais possui o maior número de municípios do Brasil e 66 

microrregiões geográficas com diferentes condições demográficas, sociais, 

econômicas e desigualdades internas na distribuição das variáveis observadas nesta 

pesquisa. Por esse contexto é que as investigações espaciais sobre possíveis 

fatores ambientais relacionados ao desenvolvimento de câncer infanto-juvenil se 

tornam relevantes.  

Com os resultados apresentados e discutidos, pode-se identificar quais 

localidades necessitam de implementação de ações estratégicas de vigilância que 

busquem melhorar a notificação dos casos de óbitos por câncer, incluindo a 

investigação sobre trabalho dos pais em lavouras e a residência em áreas próximas 

as atividades agrícolas intensas, de forma a conhecer melhor os possíveis fatores de 

riscos ambientais envolvidos na carcinogênese infanto-juvenil.  

Embora tendo ciência que a mensuração da exposição a agrotóxicos por meio 

da densidade de cultivo seja bastante limitada, os dados apresentados nessa 

pesquisa já abrem caminhos para futuras investigações no intuito de responder 

como a intensa atividade agrícola pode interferir na saúde da população adjacente e 

permitir o redirecionamento do foco de novas investigações sobre morbimortalidade 

por câncer na infância e adolescência.  

Os resultados desse trabalho também permitem refletir que se por um lado o 

declínio da taxa de mortalidade por câncer infanto-juvenil, observado no Brasil e em 

outras partes do mundo, foi resultado de melhor prognóstico, avanços dos 

protocolos clínicos, detecção precoce e eficiência terapêutica no enfrentamento da 

doença, a elevação da taxa de incidência de câncer infanto-juvenil, principalmente 

na população de 10 a 14 anos (INCA, 2008), reflete as dificuldades que são 

enfrentadas pela vigilância em saúde e em atuar sobre os possíveis fatores de risco 

(modificáveis) associados ao surgimento do câncer.    

Não se pode olvidar que o cenário brasileiro sobre a utilização de agrotóxicos 

é pessimista, tendo em vista que, a legislação sobre o tema no Brasil Lei nº 7.802, 

de 11 de julho de 1989, considerada uma das normas mais avanças na proteção à 

saúde a ao meio ambiente, está prestes a sofrer alterações em seu texto original, no 
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sentido de flexibilizar a regulamentação dos agrotóxicos, caso o Projeto de Lei nº 

6299/02 e apensados seja aprovado pelo plenário do congresso nacional. O projeto 

deverá compor a pauta legislativa da Câmara dos Deputados e seguir para votação 

do plenário em breve. O mesmo propõe alterações na legislação, resumidamente: 

mudança da denominação agrotóxicos para “defensivos fitossanitários”; retirada da 

ANSIVA e do IBAMA das avaliações dos riscos à saúde e ao meio ambiente na 

concessão do registro de agrotóxicos deixando apenas o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento como órgão concedente; desregulamentação das regras 

que impõe limites à veiculação de propagandas de produtos agrotóxicos; não 

obrigatoriedade de receituário agronômico para algumas classes de agrotóxicos, 

impedimentos de estados e municípios editarem leis mais restritivas em relação aos 

agrotóxicos (BRASIL, 2018).  

Esse projeto de lei coloca o Brasil na contramão das iniciativas mais atuais de 

desestimular o uso de agrotóxicos nas lavouras como é o caso da União Europeia, 

ressalta-se que dos cinquenta princípios ativos mais usados no Brasil, vinte e dois 

são proibidos por esse bloco econômico (ABRASCO, 2015). 

Por fim, essa pesquisa está longe de qualquer esgotamento sobre o assunto, 

uma vez que representa uma contribuição científica ao debate, em um contexto 

onde faltam dados relativos aos agravos à saúde causados pela exposição crônica 

aos agrotóxicos, fato esse que colabora com o processo de invisibilização dos 

potenciais efeitos à saúde e ao ambiente. É urgente a necessidade de 

levantamentos de dados científicos pela área da saúde, para subsidiar elaboração 

de politicas públicas no sentido de proteger as comunidades adjacentes mais 

afetadas com a intensa produtividade agrícola e para se conhecer melhor a 

extensão do problema.    
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