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RESUMO 

 

O setor agropecuário tem sido colocado como responsável pelo 

desmatamento da região do Oeste da Bahia nos últimos anos devido à abertura de 

novas áreas de produção agrícola, porém existem estudos que se colocam contra 

essa hipótese e argumentam que o crescimento do setor nas últimas duas décadas 

se deve ao uso intensivo de tecnologia de produção, que permitiu ganhos de 

eficiência e aumento da produção, sem necessariamente estar atrelado a mais 

desmatamentos. Com o objetivo de contribuir para esse debate, o presente trabalho 

faz uma análise do impacto do crescimento da produção agropecuária no Oeste da 

Bahia a partir de dados a nível municipal de áreas desmatadas, produção 

agropecuária e outras variáveis. Foi realizada a regressão linear múltipla a partir dos 

dados para tentar modelar o desmatamento no período de 2001 a 2019. Os 

resultados do trabalho mostraram que culturas de larga escala como a soja e o 

algodão estão negativamente correlacionadas com o aumento do desmatamento, o 

que sugere que o aumento da produção dessas culturas atenuou o desmatamento 

da região. Outra variável que se mostrou negativamente correlacionada ao 

desmatamento foi o PIB municipal indicando que o crescimento da economia do 

município contribuiu para uma diminuição do desmatamento. O melhor entendimento 

dos “drivers” do desmatamento da região poderá contribuir para o desenho de novas 

políticas públicas de incentivo a agricultura sustentável e com menor impacto 

ambiental. 

 

 

Palavras Chaves: desmatamento; agropecuária; modelagem; Oeste da Bahia 

 



 

ABSTRACT 

 

The agricultural sector was hold responsible for the deforestation of western 

Bahia in recent years due to the opening of new areas for agricultural production, 

however there are studies that are against this hypothesis and argue that the growth 

of the sector in the last two decades is due to the intensive usage of technology in 

production farms, which can increase efficiency and maximize output, without the 

need for more deforestation. In order to contribute to this debate, the present study 

analyzes the impact of agricultural production in western Bahia based on data at the 

municipal level of deforested areas, agricultural production and other variables. A 

multiple linear regression was performed from the data to try to model deforestation 

from 2001 to 2019. The results of the study show that large-scale crops such as 

soybean and cotton are negatively correlated with the increase in deforestation, 

suggesting that these crops actually helped to lessen the deforestation. Another 

variable that showed up as negative correlated to deforestation was the municipal 

GDP, indicating that the growth of the municipality's economy contributed to a 

decrease in deforestation. A better understanding of the drivers of deforestation in 

the region can contribute to the design of new public policies to encourage 

sustainable agriculture with less environmental impact. 

 

 

Keywords: deforestation; agriculture; modelling; Western Bahia 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

O debate entre o crescimento da produção agropecuária e suas 

externalidades, principalmente o desmatamento, está cada vez mais frequente nas 

pautas de fóruns internacionais e o Brasil é constantemente observado pela 

comunidade global quanto as suas políticas de preservação ambiental (MUGGAH, 

R. 2019; WATTS, J. 2019; LAWRENCE, D. 2019)  

Estudos que correlacionem empiricamente o desmatamento e o crescimento 

da produção agropecuária, são bem-vindos no momento de se pensar e debater 

novas políticas públicas que incentivem a agropecuária sustentável. 

Nesse sentido, o presente trabalho vem contribuir para essa discussão, 

fazendo uma análise empírica dos dados de produção agrícola, desmatamento, 

economia e demografia da região do Oeste da Bahia, que é uma das principais 

fronteiras agrícolas do Brasil, onde se produz soja, milho e algodão como principais 

culturas agrícolas de larga escala.  

Visando responder à pergunta: O crescimento da produção agropecuária 

estaria positivamente correlacionado com o aumento do desmatamento no Oeste da 

Bahia? 

Para tanto, duas hipóteses são abordadas neste trabalho, a primeira é a de 

que o crescimento da produção agropecuária tem se dado às custas da degradação 

do meio ambiente, sugerindo uma correlação positiva entre desmatamento e 

produção agropecuária. A segunda hipótese é a de que o crescimento da produção 

agropecuária tem sido fruto do uso intensivo de tecnologia no campo e, portanto, o 

crescimento da produção agropecuária não estaria, necessariamente, atrelado ao 

aumento do desmatamento. 

Foram testados modelos de Regressão Linear Múltipla com dados em painel 

e escolhido aquele que melhor se ajustava aos dados. Todos os dados são de 

órgãos oficiais e de domínio público. 

Para os dados de área de desmatamento por município foi utilizada a base de 

dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)1. Os dados coletados e 

compilados pelo INPE estão disponíveis na plataforma on-line TerraBrasilis de 

ASSIS et al. (2019). 

                                            
1Plataforma TerraBrasilis do INPE:  http://www.terrabrasilis.dpi.inpe.br/ 

http://www.terrabrasilis.dpi.inpe.br/
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Os dados de população de cada município, Produto Interno Bruto municipal 

(PIB municipal), valor adicionado pela agropecuária, área de plantio de soja, 

algodão, milho, valor da produção das culturas e tamanho do rebanho de bovinos do 

município foram coletados e compilados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e estão todos disponíveis na plataforma online SIDRA (Sistema 

IBGE de Recuperação Automática).2 

O trabalho inicia com uma breve revisão bibliográfica ressaltando a 

importância da produção agropecuária brasileira, não só para o mercado nacional 

como também para o mundo. O debate que tem colocado em foco a dicotomia entre 

produção agropecuária e desmatamento também é discutido na mesma seção. 

A seção seguinte, referente a metodologia e abordagem econométrica, 

descreve como foi feita a regressão que permitiu construir os modelos utilizados 

para testar as hipóteses apresentadas anteriormente, e como foi selecionado o 

melhor modelo, aquele que se ajustou melhor aos dados coletados de acordo com 

os testes realizados. Foi utilizado o software ‘R’ com pacotes de regressão linear 

múltipla para gerar os modelos referidos. 

Na sequência, a terceira seção apresenta os resultados e discussões dos 

modelos testados. O modelo de efeitos fixos foi o que melhor se adequou aos dados 

e sua fórmula geral é discutida. 

Por fim, a última seção traz as conclusões do trabalho e algumas sugestões 

de trabalhos futuros que podem contribuir para o melhor entendimento do 

desmatamento da região. 

                                            
2SIDRA: https://sidra.ibge.gov.br/home/ipp/brasil 

https://sidra.ibge.gov.br/home/ipp/brasil
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2 - REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1. Demanda por alimentos 

Em 2009, a Food and Agriculture Organization (FAO), a agência das Nações 

Unidas que lida com segurança alimentar e combate à fome, publicou um artigo 

chamado “How to feed the world in 2050” (Como Alimentar o Mundo em 2050), no 

qual listava os desafios da segurança alimentar que o mundo enfrentaria nos 

próximos 40 anos. (FAO, 2009) 

As projeções da época apontavam que o número de habitantes em nosso 

planeta chegaria a 9,1 bilhões de pessoas em 2050, um aumento de 34% da então 

população mundial. A urbanização continuará de forma intensa e aproximadamente 

70% das pessoas irão morar em cidades e áreas urbanas, em contraste com 49% 

que era o montante da população urbana da época. As projeções de renda per 

capita, apesar de mais imprecisas do que as projeções populacionais apontavam 

para um aumento na renda. (FAO, 2009) 

Para alimentar uma população mundial maior e mais rica em 2050, a 

produção anual de cereais, por exemplo, deveria crescer de 2,1 bilhões de toneladas 

para 3 bilhões de toneladas. A produção de carne deveria crescer de 200 milhões de 

toneladas para 470 milhões de toneladas. (FAO, 2009) 

A produção de alimentos total deveria aumentar em 70% em relação aos 

valores de 2009 para que fosse possível garantir a segurança alimentar em 2050. E 

um dos pilares dessa jornada de crescimento seria o investimento em agricultura, 

em especial nos países em desenvolvimento (FAO, 2009). 

Em 2019, dez anos depois da publicação do artigo, as projeções da FAO, 

estimam uma população mundial de 9,5 bilhões em 2050 e que o crescimento na 

produção de alimentos deverá ser de 60% para a garantia da segurança alimentar. 

(FAO, 2019; RODRIGUES et al., 2018) 

E o papel do Brasil nesse cenário é crucial, já que é um país de dimensões 

continentais e com o agronegócio como um dos setores mais importantes de sua 

economia. Segundo o MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

2017), o agronegócio responde por uma parcela de 24% do PIB do país. 

Segundo Rodrigues (2018), para responder à demanda em 2050, o Brasil 

deve ter um incremento de 41% na produção de alimentos. Tornando-o país que 

mais irá contribuir para a segurança alimentar do mundo nas próximas décadas. 
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2.2. Crescimento da produção agropecuária vs. preservação ambiental 

 Pela importância do Brasil na segurança alimentar mundial, o país tem 

frequentemente sido pauta de discussões em fóruns internacionais de 

sustentabilidade, como na 21a Conferência das Partes (COP21), em 2015, na qual 

foi um dos 195 signatários do que ficou conhecido como “Acordo de Paris”. Nesse 

acordo o Brasil se comprometeu a cumprir algumas metas para diminuir as emissões 

de gases do efeito estufa (MMA, 2018).  

Uma das estratégias que podem ser adotadas é a redução das emissões 

geradas pelos desmatamentos, e existem mecanismos de compensação sendo 

discutidos como o REDD (“Reducing Emissions from Deforestation and Forest 

Degradetion in Developing Countries”), que incentivam a preservação de matas 

nativas através de pagamentos e outras compensações financeiras (BRNER, J. 

WUNDER, S. 2008). 

A produção de alimentos e a preservação dos recursos naturais são ambas 

importantes para agenda nacional. Porém, alguns autores parecem divergir de 

opinião quanto ao papel da agricultura na preservação dos recursos naturais. 

Enquanto autores como Jank e Pessoa (2013) e Miranda (2018), defendem 

que a agricultura tem um papel importante na preservação ambiental, outros autores 

como Cunha (2008), Dias (2008) e Klink; Machado (2005) colocam a agricultura 

como uma das causas dos impactos ambientais, principalmente na forma de 

desmatamento. 

Notamos então, o debate entre crescimento da produção de alimentos, 

importantíssimo para que o Brasil possa ser um dos protagonistas da segurança 

alimentar no mundo em 2050, e a preservação ambiental que irá garantir nossos 

recursos naturais e a sustentabilidade no longo termo. 

 

2.3. A importância das culturas da soja, milho e algodão 

A produção de soja no Brasil na safra 2018/19 foi de 114.843 milhões de 

toneladas em 35.822 milhões de hectares plantados. Somos o segundo maior 

produtor do grão no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos que produziram 

123.664 milhões de toneladas em 35.657 milhões de hectares no mesmo ano. 

Apenas as exportações de soja sozinhas já superam, em valor, as exportações do 
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petróleo e derivados somados às de minério de ferro (EMBRAPA, 2019; MIRANDA, 

2017).  

Hoje, a soja é para o Brasil o grão mais importante, em valor de exportações, 

dentro do mercado de commodities agrícolas. Além da soja, o país também é o 

primeiro lugar na exportação de várias outras commodities agrícolas (Tabela 1) 

tornando-o importante player no mercado internacional de commodities, reforçando 

ainda mais a tese de que será um protagonista da segurança alimentar em 2050. 

 

Tabela 1 - Ranking mundial da produção e exportação de commodities  

 

Para a cultura do milho, os números do Brasil também são impressionantes: o 

país produziu quase 100 milhões de toneladas na safra 2018/19 (MAPA, 2019). O 

consumo direto na alimentação humana é pequeno em relação a produção total, 

apenas 10%, enquanto 75% vai para produção de ração animal e 15% é usado na 

indústria alimentícia na produção de espessantes, colas, gomas e óleos (MIRANDA, 

2017). 

O algodão é uma cultura na qual o Brasil passou de maior importador mundial 

em 2003, para terceiro maior exportador 10 anos depois, em 2013 (MIRANDA, 

2017). As produtividades do algodão brasileiro já superam as dos Estados Unidos. 

Os estados da Bahia e Mato Grosso são os maiores produtores do país 

respondendo por mais de 80% da produção, segundo a Associação Brasileira dos 
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Produtores de Algodão (ABRAPA). A produção brasileira apenas da pluma durante a 

safra 2018/19 foi de 2,7 milhões de toneladas (ABRAPA, 2019).  

O complexo soja, milho e algodão é produzido no modelo que ficou conhecido 

como agricultura de larga escala. Nesse modelo, as culturas são produzidas em 

grandes áreas, com uso intensivo da mecanização e emprego de tecnologia, 

permitindo ganhos de eficiência e escala, com menor uso de mão de obra, mas com 

uso intensivo de capital (JANK e PESSOA, 2013). 

Esse modelo, por suas características, busca regiões e locais que favoreçam 

o uso de mecanização, automação e outras tecnologias. Lugares com topografia 

favorável com baixa declividade, para facilitar o uso de máquinas, regime de chuvas 

favorável ao desenvolvimento das culturas para diminuir o investimento em irrigação, 

dentre outras características que aumentem a eficiência da produção e os ganhos 

de escala. (JANK e PESSOA, 2013) 

O modelo de agricultura de larga escala tem sido associado à degradação do 

meio ambiente (CABRAL, 2013), e a mídia tem reportado a agricultura de larga 

escala e a pecuária como as grandes responsáveis pelo desmatamento de alguns 

biomas, em especial o Cerrado e Amazônia, respondendo por 49% do 

desmatamento que ocorre na região tropical do globo (VEJA, 2016). 

Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2019), a maior 

parte da produção do complexo soja, milho e algodão acontece nos biomas: Cerrado 

e Amazônico, sendo o estado de Mato Grosso e Bahia os dois maiores produtores.  

 

2.4. Pecuária e pastagens 

Segundo Barreto et al. (2008), durante a década de 90 e início dos anos 

2000, 80% do crescimento do rebanho brasileiro ocorreu sobre a Amazônia Legal. E 

ainda segundo o autor, as pastagens fora da Amazônia estão diminuindo por causa 

da substituição de pastos por culturas mais rentáveis como cana-de-açúcar, grãos e 

algodão. 

 Em estudo mais recente, Soares e Bermann (2012) concluíram através do 

mapeamento do uso das terras na Amazônia que o desmatamento recente da 

floresta está sendo promovido pela atividade pecuária, e os solos descampados e 

erodidos de pasto tem sido usados para a cultura da soja. Ou seja, na área 
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analisada, a soja estabelece-se em áreas antes degradadas pelo gado, e não 

diretamente sobre as áreas de floresta desmatada. 

 

2.5. O Bioma Cerrado 

Segundo o IBGE (2004), o território brasileiro é composto por seis grandes 

biomas: Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal e Pampa. As 

extensões de cada um desses biomas se encontram na Tabela 2: 

 

Tabela 2 - Biomas Brasileiros  

 

Quase metade de nosso território nacional é composto pelo bioma 

amazônico, e em segundo lugar vem o Cerrado perfazendo quase ¼ do território 

nacional. 

Os maiores atritos entre agropecuária e preservação ambiental ocorrem 

justamente nesses biomas. A Figura 1 mostra a distribuição geográfica dos biomas 

brasileiros. 
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Figura 1 - Mapas dos Biomas Brasileiros 
Fonte: IBGE, 2004; EMBRAPA, 2018 

 

O estado da Bahia, segundo maior produtor agrícola, atrás apenas do Mato 

Grosso, possui 3 dos 6 biomas brasileiros, sendo que a agricultura de larga escala é 

desenvolvida no oeste do estado, dentro do bioma Cerrado (CONAB, 2019). 

 O Oeste da Bahia também é parte da fronteira agrícola conhecida com 

MATOPIBA (junção das siglas dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia), 

uma das principais fronteiras agrícolas do Brasil (EMBRAPA, 2019). 

O presente trabalho irá focar no desmatamento do Oeste da Bahia e no 

complexo agrícola soja, milho e algodão. Através de dados do desmatamento, seria 

possível inferir que o avanço dessas culturas de larga escala tem contribuído de fato 

para o desmatamento da região? 

O primeiro passo é coletar dados sobre o desmatamento e sobre as áreas 

preservadas dentro e fora dos imóveis rurais e analisar ao longo do tempo como o 

crescimento dessas culturas em uma determinada região, no caso, o oeste da 
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Bahia, contribuiu para o aumento do desmatamento. Porém até recentemente, os 

dados sobre áreas desmatadas e áreas preservadas eram escassos e pouco 

confiáveis para se realizar uma análise empírica, mas isso mudou com o Cadastro 

Ambiental Rural.  

 

2.6. Cadastro Ambiental Rural (CAR) 

Até 2014, os únicos dados oficiais e públicos sobre as áreas destinadas à 

preservação da vegetação nativa nos imóveis rurais eram os dados do Censo 

Agropecuário do IBGE. (IBGE, 2017; EMBRAPA, 2016) 

O problema do Censo Agropecuário é o fato de ser uma pesquisa 

declaratória, ou seja, o produtor rural declara sua área destinada a produção, a área 

destinada a preservação ambiental, as culturas que planta, a produtividade, entre 

outros parâmetros. Não havia base cartográfica para cruzar essas informações com 

as declarações dos produtores e checar os dados. Além disso, era uma pesquisa 

realizada a cada 10 anos o que diminuía ainda mais a confiança nos dados após 

alguns anos (MIRANDA, 2018). 

Segundo Miranda (2018), o Censo Agropecuário deixava muitas perguntas 

em aberto, por exemplo, qual era área total de vegetação preservada dentro dos 

imóveis rurais? Quanto da área agrícola do Brasil está destinada a preservação 

ambiental? Seria possível mapear e quantificar essas áreas de preservação em 

escala municipal, estadual e federal? Ou talvez, seria possível quantificar o quanto 

cada imóvel rural está de fato preservando em relação ao que deveria preservar de 

acordo com o Código Florestal? Todas essas perguntas foram respondidas após 

2014, com advento do Cadastro Ambiental Rural (CAR).  

A Lei 12.651/2012, conhecida popularmente como o “Novo Código Florestal” 

(NCF), tornou obrigatório o cadastro de todos os imóveis rurais através do CAR; até 

2014 toda propriedade rural deveria se regularizar e realizar o cadastro. O não 

cadastramento dentro dos prazos previstos pelo código florestal implicaria em uma 

série de sansões, multas, e o proprietário ficaria impedido de ter acesso ao crédito 

rural em bancos e instituições financeiras (BRASIL, 2012). 

Segundo Xavier (2018), a ferramenta do CAR ainda precisa ser consolidada, 

mas que o mesmo foi um grande avanço na direção da conservação dentro do 

contexto do NCF. 
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Ainda segundo Xavier (2018), Brasil foi a nação que mais desmatou nas 

décadas de 1990 e 2000. Somente na Amazônia, a área desmatada foi de 18,6 mil 

km2 e 19,1 mil km2 respectivamente. Porém a partir de 2010, notou-se uma redução 

de 6 mil km2 anuais de áreas desmatadas devido às políticas de contenção do 

desmatamento e ao Novo Código Florestal (NCF) de 2012, que apesar de trazer 

controvérsias referentes à redução na área total protegida, contribuiu para deixar 

mais claras as regras de recuperação de áreas desmatadas. Estabelecendo assim, 

um processo de regularização ambiental mais preciso por meio da utilização do 

CAR.   

Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2016), 

o Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um sistema de registro eletrônico de 

abrangência nacional instituído pela Lei 12.651/2012, que reúne as informações das 

propriedades e posses rurais compondo uma base de dados para o controle, 

monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. 

O CAR contempla os dados do proprietário do imóvel rural, a respectiva planta 

georreferenciada do perímetro do imóvel, áreas de interesse social, áreas de 

utilidade pública, informações da localização dos remanescentes de vegetação 

nativa, áreas consolidadas, áreas de uso restrito (AUR), áreas de preservação 

permanente (APP) e áreas de reserva legal (RL). 

Todas as informações cadastradas dos imóveis rurais em cada estado e 

distrito federal são recebidas, integradas e gerenciadas pelo Sistema de Cadastro 

Ambiental Rural (SICAR) dentro do Sistema Nacional de Informação sobre Meio 

Ambiente (SINIMA). 

 

2.7. O CAR no Oeste da Bahia 

A região do Oeste da Bahia é um conjunto de 32 municípios a oeste do Rio 

São Francisco. Os 32 municípios somam juntos uma área de 13,6 milhões de 

hectares, que corresponde a 24,2% da área do estado da Bahia (IBGE, 2017). 
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Figura 2 - Mapa dos municípios do Oeste da Bahia 
Fonte: IBGE 2017; EMBRAPA 2018 

 

Até 2018, havia 55.026 imóveis rurais cadastrados no oeste da Bahia 

segundo o site do SICAR (2018), esses imóveis respondem por uma área de 7,5 

milhões de hectares. A distribuição desses imóveis rurais é mostrada na Figura 3, 

disponível no site da EMBRAPA Territorial (2018)3: 

 

                                            
3 https://www.embrapa.br/territorial/mapoteca 
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Figura 3 - Distribuição dos imóveis rurais cadastrados pelo CAR 
Fonte: SICAR 2018 elaborado por EMBRAPA Territorial 2018 

 

Cada uma dessas propriedades, de acordo com o código florestal, deve 

conter no mínimo 20% de vegetação nativa preservada que corresponde a sua 

Reserva Legal (RL), além das Áreas de Preservação Permanente (APP) que 

estiverem dentro da propriedade, que também devem ser preservadas e mantidas 

pelo proprietário. De forma que cada uma dessas propriedades possui em seu 

interior uma pequena área de preservação de mata nativa. A pergunta que não se 

conseguia responder antes do advento do CAR era: quanto representam essas 
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áreas preservadas, mantidas e protegidas pelos proprietários de imóveis rurais? E 

seriam essas áreas relevantes em relação ao todo desmatado? 

Os dados do CAR e as ferramentas de “Big Data” disponíveis e utilizadas pela 

Embrapa Territorial permitiram responder essas perguntas. A área total destinada a 

preservação da vegetação nativa dentro dos imóveis rurais, segundo os dados do 

SICAR (2018), processados pela Embrapa Territorial, é de 4,1 milhões de hectares. 

Esse dado mostra que de toda a área cadastrada como propriedade rural no 

SICAR, 54,4% dessa área está preservada com vegetação nativa. As propriedades 

rurais do Oeste da Bahia preservam, em média, mais da metade de sua área total, o 

que é bem acima do mínimo previsto por lei, de 20% de acordo com o código 

florestal (BRASIL, 2012). 

Os mais de 4 milhões de hectares preservados pelas propriedades rurais 

correspondem a 30,2% da área total do Oeste da Bahia, ou seja, 30% da área da 

região está preservada por Cerrado nativo e sua manutenção e conservação é feita 

por proprietários rurais. É valido lembrar que segundo o SICAR (2018), 96% dos 

imóveis rurais já se encontravam cadastrados até 2018, e todos esses dados são 

georreferenciados e checados via satélite, portanto, não são dados declaratórios de 

produtores rurais, o que nos dá segurança nos números e nas análises da Embrapa 

Territorial.   
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Figura 4 - Áreas destinadas a preservação vegetal nativa 
Fonte: EMBRAPA Territorial 2018 

 

É interessante comparar a área preservada por parques ecológicos, zonas de 

preservação ambiental, terras indígenas e outras áreas cujo intuito exclusivo é a 

preservação ambiental e vegetação nativa, e contrastar com a área preservada 

pelos imóveis rurais. 

Essas áreas de preservação são englobadas pelo conceito de Unidades de 

Conservação (UC’s). Para a UNEP (United Nations Environment Programme, 2019) 

as unidades de conservação da natureza incluem: reservas naturais, parques 

estaduais e nacionais, estações ecológicas, florestas nacionais, áreas de proteção 
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ambiental, terras indígenas, terras de uso tradicional de populações nativas, local de 

perambulação de populações nômades e outras categorias de áreas que admitem a 

presença humana e de atividades econômicas desde que sejam de baixo impacto. 

Com os dados do CAR a pergunta que podemos fazer é: qual seria a área 

preservada pelas UCs do Oeste da Bahia em relação a área preservada pelos 

imóveis rurais? 

Segundo a Embrapa Territorial, a área protegida pelas UCs do Oeste da 

Bahia é de 347.325 ha, equivalente a 2,5% da área total do Oeste da Bahia. Em 

contraste com os 4,1 milhões de hectares preservados pelos imóveis rurais e 

fazendas do Oeste da Bahia, que equivalem a 54,4% da área da região. 

Portanto, se a área de vegetação nativa preservada for o parâmetro que 

escolhermos para ranquear os maiores responsáveis pela preservação ambiental, 

então os dados do CAR sugerem que os imóveis rurais e fazendas do Oeste da 

Bahia tem preservado muito mais o meio ambiente do que as próprias UCs.  

A Figura 5 mostra a dimensão da área de todas as UCs do Oeste da Bahia, e 

a Figura 6 mostra a área preservada pelas UCs combinadas com as áreas 

preservadas pelas propriedades rurais. 
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Figura 5 - Áreas das UCs do oeste da Bahia 
Fonte: EMBRAPA Territorial 2018 
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Figura 6 - Áreas das UCs mais as áreas protegidas dentro de imóveis rurais 
Fonte: Embrapa territorial 2018 

 

Foram encontrados poucos trabalhos empíricos sobre o tema desmatamento 

e crescimento da produção agropecuária focados na região do Cerrado do Oeste da 

Bahia. A maioria dos trabalhos encontrados eram revisões de dados oficiais 
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abrangendo o bioma Cerrado como um todo. Por exemplo, os trabalhos de: Klink e 

Machado (2005), Dias (2008), Rocha (2011) e Cabral (2013).  

Porém, em nenhum dos trabalhos supracitados foi realizada uma regressão 

dos dados, e testados diferentes modelos nos quais se pudesse inferir e modelar a 

relação entre desmatamento e produção agropecuária.  

Visto que há estudos de ambos os lados: trabalhos mostrando que o 

desmatamento está sim atrelado ao crescimento da produção agropecuária como os 

trabalhos de Rocha (2011), Cunha (2008), Dias (2008) e Cabral (2013). E estudos 

que vem na direção contrária, mostrando que na verdade os produtores rurais têm 

sido a classe que mais preserva o meio ambiente, e que o crescimento na produção 

agropecuária vem sendo pautado em cima do uso de tecnologia e não do 

desmatamento, como os trabalhos de Miranda (2018), EMBRAPA Territorial (2018) 

O presente trabalho vem tentar enriquecer o debate fazendo uma análise a 

partir de dados de desmatamento, produção agropecuária e outras variáveis. 

Visando criar diferentes modelos de regressão linear múltipla, escolher o melhor 

modelo que descreva a relação entre os dados e que possa esclarecer alguns 

aspectos da relação entre produção agropecuária e desmatamento. 

 

2.8. Hipóteses da relação: produção agropecuária x desmatamento 

A relação entre os impactos da produção agropecuária sobre o 

desmatamento é complexa e existem diferentes pontos de vistas na literatura. Na 

sequência serão apresentados estudos que demonstram ambos os lados. 

A primeira hipótese é a de que o crescimento da produção agropecuária 

produz como externalidade o crescimento do desmatamento, ou seja, sugere uma 

correlação positiva entre desmatamento e produção agropecuária. 

A segunda hipótese é a de que o crescimento da produção agropecuária está 

sendo pautado pelo maior uso de tecnologias de produção e, portanto, não está 

necessariamente atrelado ao desmatamento, ou seja, a expansão da produção 

agropecuária não tem correlação positiva com o aumento do desmatamento. 
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2.8.1. Estudos que não rejeitam a hipótese de que o aumento do 

desmatamento está positivamente correlacionado com o aumento 

produção agropecuária 

Segundo Cabral (2013), a partir da década de 70 houve intenso interesse dos 

governos na região do Cerrado devido às suas características topográficas que 

facilitavam a mecanização, e também o regime de chuvas favoráveis ao 

desenvolvimento da agricultura. De um modo geral, a presença do governo foi 

intensa e decisiva no processo de ocupação do cerrado, atuando através da política 

de crédito agrícola subsidiado, atuação da EMBRAPA, assistência técnica, pesquisa 

e desapropriação de terras. Com esses incentivos, a agricultura empresarial 

moderna (agricultura de larga escala) se intensificou no Cerrado e, como 

consequência dessa intensa ocupação, se desencadeou um preocupante processo 

de degradação ambiental do Bioma Cerrado. 

Os principais impactos ambientais foram: desmatamento excessivo, 

fragmentação de habitats, redução da biodiversidade, extinção de espécies nativas, 

compactação e erosão dos solos, contaminação dos solos e águas tanto superficiais 

quanto profundas, assoreamentos de rios dentre outros danos ambientais (CABRAL, 

2013). 

Cunha et al. (2008) acrescenta que a principal ameaça à biodiversidade do 

Cerrado é a expansão da agropecuária, que de modo geral tem crescido sobre 

áreas de vegetação nativa. 

Klink e Machado (2005) apontam que, no período da década de 70 até 

meados da década de 90, as áreas utilizadas para lavouras aumentaram em 250%, 

as áreas de pastagens cresceram 520%, e áreas limpas (desmatadas), mas não 

cultivadas, aumentaram 150%. 

Dias (2008) diz que 40% do bioma Cerrado já foi inteiramente desmatado 

para uso antrópico e os 60% restantes não representam áreas bem conservadas, 

pois incluem áreas de vegetação secundária, vegetação utilizada para pastagem 

extensiva, sujeitas a queimadas, remoção de lenha, sobrepastejo e práticas não 

sustentáveis. 

Cabral (2013) diz que o processo de remoção da vegetação nativa tanto do 

Cerrado como também da Amazônia esteve e ainda permanece relacionado à 

expansão da agropecuária e da fronteira agrícola brasileira. 
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Segundo Rocha et al. (2011), os desmatamentos ocorridos entre 2002 e 2009 

no Cerrado do Mato Grosso, Sudeste Goiano e Oeste Baiano estão diretamente 

relacionados à agricultura, já os desmatamentos do norte do Goiás está ligado a 

pecuária e extração de minérios. 

Cabral (2013) também cita que os principais fatores que contribuem para 

conversão de área nativas em áreas de produção agropecuária são: 

 Expansão da agricultura empresarial ou também conhecida como agricultura 

de larga escala; 

 Expansão da pecuária extensiva, a pecuária praticada em vastas áreas, na 

qual o pasto foi instalado após limpeza da vegetação nativa, muitas vezes 

utilizando queimadas para limpeza da área. 

 

2.8.2. Estudos que rejeitam a hipótese de que o aumento do desmatamento 

está positivamente correlacionado com o aumento da atividade 

agropecuária 

Segundo Miranda (2018), a categoria profissional que mais preserva o meio 

ambiente e que dedica mais recursos e tempo à preservação ambiental é a 

categoria dos produtores rurais. O autor defende a controversa afirmação baseado 

nos estudos de dados de geoprocessamento que analisam as áreas dos imóveis 

rurais e as respectivas áreas de preservação permanente (APP) e reservas legais 

(RL). 

Os dados da EMBRAPA Territorial, segundo o autor, foram confirmados 

inclusive por outras agências espaciais como a NASA. Segundo Miranda (2018), a 

área cultivada do Brasil que foi levantada através de técnicas de geoprocessamento 

pela Embrapa Territorial equivale a 7,8% do total do território do Brasil. A NASA em 

estudo semelhante e independente (USGS, 2017), calculou que a área cultivada do 

Brasil é de 7,6% da área do território nacional. Esse fato, segundo Miranda (2018), 

traz confiança nos dados e nas análises da Embrapa Territorial, dados estes que 

foram usados na confecção do SICAR. 

Os dados da NASA e o estudo sobre as áreas cultivadas estão disponíveis no 

site do USGS (United States Geological Survey) e são públicos. (USGS, 2017). 

Miranda (2018) defende a hipótese de que o crescimento da produção 

agropecuária brasileira não está atrelado ao desmatamento, e, segundo o autor, a 
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produção agropecuária do Brasil é a mais sustentável do mundo e também a que 

mais preserva. 

Ainda segundo Miranda (2018), é possível se estimar a situação da balança 

comercial de alimentos de um país, em outras palavras, é possível saber se um país 

é exportador ou importador de alimentos, ao dividir a sua produção anual de grãos 

pelo número de habitantes.  

Se o resultado for menor do que 250 kg/pessoa/ano, isso significa que o país 

possui um determinado grau de insegurança alimentar. Os países que estão “no 

vermelho” (abaixo de 250 kg/pessoa/ano) terão obrigatoriamente que importar 

alimentos dos países que estão “no verde” (acima de 250 kg/pessoa/ano). 

Em 2016, o Brasil produziu 238 milhões de toneladas de grãos para uma 

população de 207 milhões de habitantes (CONAB, 2019). Segundo Miranda (2018), 

só a produção brasileira de grãos é suficiente para alimentar quatro vezes a própria 

população, ou seja, 1 bilhão de pessoas. Em outras palavras, a agricultura brasileira 

seria capaz de alimentar um país do tamanho da Índia. Miranda (2018), ainda afirma 

que parte dessa produção é obtida sem arar a terra, técnica conhecida como plantio 

direto, que tem efeitos negativos nas emissões de gases do efeito estufa. 

Para o autor, a demografia e a economia de forma geral são fatores 

relevantes para a produção agropecuária. Portanto, é razoável levar em conta 

variáveis como população e o produto interno bruto (PIB), como uma proxy da 

atividade econômica, em um modelo que pretenda descrever os padrões do 

desmatamento de uma determinada região. 

Há uma escassez de trabalhos científicos que não rejeitam a hipótese de 

correlação positiva entre desmatamento e produção agropecuária, a rigor, apenas 

trabalhos de Miranda (2013, 2017, 2018) foram encontrados que defendem essa 

hipótese. 

Xavier (2018), realizou um estudo que buscou avaliar o impacto que políticas 

de controle do desmatamento podem ter sobre a economia brasileira e mundial 

levando em consideração a importância que o setor agropecuário tem para o Brasil. 

O estudo utilizou um modelo de equilíbrio geral para obter os resultados. 

Segundo a autora, a produção agropecuária sofre um impacto negativo em 

um cenário de redução do desmatamento a nível zero em 2050, mas que esse 

impacto é modesto e não ultrapassa 1,5% de redução em relação ao cenário 
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“Business As Usual”, e que esse valor pode ser considerado pouco expressivo 

diante do esforço ambiental associado. A produção pecuária seria a mais impactada, 

segundo Xavier (2018), com 3,58% de redução até 2050 em um cenário de restrição 

total do desmatamento. 

 Apesar de não rejeitar a hipótese de que o aumento do desmatamento está 

positivamente correlacionado com o aumento da atividade agropecuária, Xavier 

(2018) mostra em seu estudo um impacto negativo na agropecuária, ainda que 

modesto, devido a restrição do desmatamento até 2050. 

Os estudos de Xavier (2018) e Cabral (2013) seguem objetivos semelhantes e 

buscam avaliar por meio de modelos de equilíbrio geral os impactos sócio 

econômicos de medidas restritivas ao desmatamento no Brasil, porém ambos 

voltados ao bioma amazônico. Os dois estudos concluíram que uma restrição total 

no desmatamento até 2050 causará uma redução na produção agropecuária, ainda 

que modesta. E se posicionam a favor de medidas de políticas de restrição ao 

desmatamento. 

Xavier (2018) e Cabral (2013) refutam a tese de Miranda (2018) de que a 

produção agropecuária não está atrelada ao desmatamento. E concluem que uma 

restrição total do desmatamento acarreta uma redução na produção agropecuária, o 

que sugere uma correlação positiva entre a variável desmatamento e produção 

agropecuária. 
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3 - METODOLOGIA E ABORDAGEM ECONOMÉTRICA 

 

- Fatores que influenciam no desmatamento 

Para avaliar a relação entre desmatamento e produção agropecuária foram 

escolhidas variáveis que segundo a literatura são importantes “drivers” do 

desmatamento. Além disso, foi utilizado o software ‘R’ para gerar os modelos de 

regressão e testar hipóteses. 

As variáveis escolhidas podem ser separadas em 3 grandes grupos: 

 - Grupo Proxy da Atividade Agropecuária: são as variáveis relacionadas à 

intensidade da atividade agropecuária no município, dentro desse grupo temos 14 

variáveis: 

 Área total destinada a agricultura no município em hectares. O 

nome dessa variável no modelo é “atotal” 

 Área destinada ao plantio de algodão, soja e milho no município 

em hectares. As variáveis no modelo são: “aalg”, “asoj”, “amil” 

 Valor da produção de algodão, soja e milho em milhares de 

Reais. As variáveis no modelo são: “valg”, “vsoj”, “vmil” 

 Tamanho do rebanho de bovinos do município como proxy da 

atividade pecuarista no município. O nome dessa variável no 

modelo é “bov” 

 Produtividade média em toneladas por hectares para as culturas 

do algodão, soja e milho. O nome dessas variáveis são: “palg”, 

“psoj”, “pmil” 

 Quantidade produzida em toneladas de algodão, soja, milho. O 

nome dessas variáveis são: “qalg”, “qsoj”, “qmil”  

 

 - Grupo Proxy da Atividade Econômica: foram usadas duas variáveis como 

proxy da atividade econômica dos municípios, o PIB municipal e o Valor adicionado 

do setor agropecuário do município. Para que fosse possível capturar o crescimento 

da atividade agropecuária em relação ao crescimento econômico do município como 

um todo. 
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 PIB municipal como proxy da atividade econômica em milhares 

de Reais a preços correntes. O nome dessa variável no modelo 

é “PIB” 

 Valor adicionado do setor agropecuário ao PIB municipal em 

milhares de Reais a preços correntes. O nome dessa variável é 

“vad” 

 

 - Características demográficas: a variável que servirá como proxy da 

demografia será a população absoluta do município. 

 População ou número de habitantes de cada município. O nome 

da variável no modelo é “pop” 

 

- Desmatamento: essa é a variável dependente que se tentou explicar a partir 

das variáveis independentes citadas acima. Os dados de desmatamento 

estão separados a nível municipal em km2. Os dados foram obtidos a partir da 

Plataforma TerraBrasilis do INPE, em uma série temporal de 2001 a 2019.  

 

Os dados foram organizados para uma análise de regressão linear múltipla 

em painel e o período da análise é de 2001 a 2019. A dificuldade de encontrar dados 

a nível municipal interferiu na escolha de variáveis explicativas do desmatamento. 

Como exemplo, podemos citar o “preço das commodities” que é uma variável 

importante para avaliarmos o nível de atividade agropecuária, porém não foi 

encontrado preços de commodities a nível municipal para todos os municípios, o que 

não permitiu o uso dessa variável no modelo. 

O modelo de regressão múltipla tentou avaliar o quanto do desmatamento da 

região do Oeste da Bahia pode ser explicado pela atividade agropecuária da região. 

Baseado em dados a nível municipal e controlado pelas variáveis supracitadas. 

 

3.1. Regressão linear múltipla com dados em painel 

Segundo Smolski (2019) o modelo de regressão com dados em painel se 

constitui de uma dimensão temporal e outra espacial. A mesma unidade de corte 

transversal (família, países, municípios, etc.) é acompanhada ao longo do tempo. 
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Para Gujarati e Porter (2011), dentre os benefícios da regressão com dados 

em painel estão: 

 Maior informação, variabilidade e menor colinearidade entre as variáveis; 

 Dados em painel são mais adequados para estudos da dinâmica da 

mudança como por exemplo: emprego, renda, e no caso deste trabalho a 

área de desmatamento; 

 Captura e mensura melhor os efeitos em comparação aos estudos de 

cortes transversais puros. 

 

Wooldridge (2010) aponta que a técnica de análise em painel diminui as 

chances de o erro estar correlacionado com alguma das variáveis explicativas, 

problema conhecido como endogeneidade. 

Usando a regressão com dados em painel podemos analisar a relação entre 

desmatamento e atividade agropecuária controlando por características que são 

fixas como a área do município, localização e vizinhança dentre outros fatores que 

não mudaram ao longo do período da análise (2001-2019). 

A fórmula inicial geral do modelo que descreve a relação do desmatamento 

com atividade agropecuária: 

𝑑𝑒𝑠𝑚𝑎𝑡 = 𝛽
1

∗ 𝑃𝐼𝐵 + 𝛽
2

∗ 𝑣𝑎𝑑 + 𝛽
3

∗ 𝑝𝑜𝑝 + 𝛽
4

∗ 𝑎𝑎𝑙𝑔 + 𝛽
5

∗ 𝑎𝑠𝑜𝑗 + 𝛽
6

∗ 𝑎𝑚𝑖𝑙 + 𝛽
7

∗ 𝑏𝑜𝑣 + 𝛽
8

∗ 𝑣𝑎𝑙𝑔 + 𝛽
9

∗ 𝑣𝑠𝑜𝑗 + 𝛽
10

∗ 𝑣𝑚𝑖𝑙 + 𝛽
11

∗ 𝑝𝑎𝑙𝑔 + 𝛽
12

∗ 𝑝𝑠𝑜𝑗 + 𝛽
13

∗ 𝑝𝑚𝑖𝑙 + 𝛽
14

∗ 𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 + 𝛽
15

∗ 𝑞𝑎𝑙𝑔 + 𝛽
16

∗ 𝑞𝑠𝑜𝑗 + 𝛽
17

𝑞𝑚𝑖𝑙 + 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜 + 𝜀 

Onde: 

 𝛽(1,2,3,…,17) são os coeficientes dos regressores estimados 

  𝜀 é o termo de erro 

 Intercepto é o valor teórico do desmatamento quando todas as 

variáveis independentes são iguais a zero.   

A partir da forma geral inicial do modelo foram formuladas as hipóteses de 

relação entre desmatamento (variável dependente) e as outras variáveis 
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independentes. Para cada 𝛽 (𝐵𝑒𝑡𝑎) pode ser feita uma hipótese de relação linear. 

Por exemplo: 

 Se 𝛽5 < 0, então existe uma relação linear inversa entre a área 

plantada de soja e o desmatamento  

 Se 𝛽5 > 0, então existe uma relação linear direta entre a área 

plantada de soja e o desmatamento 

 Se 𝛽5 = 0, não é possível inferir uma relação linear entre a área 

plantada de soja e o desmatamento 

 

Modelos testados 

Foram testados 3 modelos: Pool, Efeitos Aleatórios, Efeitos Fixos 

 

- Modelo Pool (agrupado) 

O modelo Pool é o mais simples dos modelos e considera que o intercepto da 

regressão e seus coeficientes angulares são constantes ao longo do tempo e entre 

as unidades de observação (no caso dessa dissertação, os municípios), sendo que o 

termo de erro (𝜀) capta a diferença no tempo entre os indivíduos (Smolski, 2019). 

Dessa maneira fica implícito no modelo que não existem características individuais 

que diferem os municípios. 

 

- Modelo de Efeitos Aleatórios 

Esse modelo considera que o intercepto assume um valor médio entre os 

indivíduos e os coeficientes angulares variam ao longo do tempo e também entre os 

indivíduos (Smolski, 2019). Em outras palavras, essa regressão reconhece que 

existem características individuais dos municípios que ajudam a explicar a variável 

desmatamento, mas essas características não estão correlacionadas com os 

regressores. 

 

- Modelo de Efeitos Fixos 

Esse modelo considera que os coeficientes angulares são constantes, mas o 

intercepto varia entre os indivíduos. Nessa regressão se supõe que existem 

características individuais entre os municípios que ajudam a explicar o 

desmatamento e que essas características estão correlacionadas aos regressores. 
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Para o modelo de Efeitos Fixos é possível fazer a regressão utilizando o 

desvio com relação a média de cada variável, conhecido como modelo “within”. 

Também é possível estimar o modelo utilizando a primeira diferença de cada 

variável, conhecido como modelo de primeira diferença. Portanto, para o modelo de 

efeitos fixos serão estimados, na verdade, esses dois modelos. 

 

Modelos estimados: 

 Modelo Pool 

 Modelo de Efeitos Aleatórios 

 Modelos de Efeitos fixos: 

o “Within” 

o Primeira Diferença 

 

A escolha do modelo que melhor se adequou foi feita a partir de um conjunto 

de testes, comparando os 5 modelos. Os resultados dos testes estão na tabela 3: 

 

Tabela 3 - Testes de Especificação 
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Modelo Pool vs. Efeitos Aleatórios 

O teste de Honda (1985) e também o teste GHM (1982), examina se os 

componentes da variância específica das unidades individuais (municípios) ou das 

unidades temporais são iguais a zero, essa é a hipótese nula (H0). Se rejeitada, 

temos um indício que o modelo de efeitos aleatórios lida melhor com a 

heterogeneidade do que o modelo Pool. Segundo o teste de Honda (1985) e GHM 

(1982), o modelo de efeitos aleatórios é mais adequado do que o modelo pool para 

explicar o desmatamento. 

 

Modelo Pool vs. Efeitos Fixos 

Para comparar o modelo Pool com modelo de Efeitos fixos, utilizamos o teste 

‘F’. A hipótese nula é de que existe igualdade nos interceptos e nos coeficientes 

angulares para todos os indivíduos (Smolski, 2019), para a evolução temporal e para 

ambos, o que caracteriza o modelo Pool. Ao rejeitar a hipótese nula, temos indícios 

de que o modelo de efeitos fixos é mais adequado do que o modelo pool. Para o 

estudo do variável desmatamento, o modelo de efeitos fixos se mostrou preferível do 

que o modelo Pool. (Smolski, 2019) 

 

Modelo Efeitos Fixos vs. Efeitos Aleatórios 

Para comparar o modelo de Efeitos fixos com o modelo de efeitos aleatórios 

utilizamos o teste de Hausman (1978), que examina se as estimativas dos 

coeficientes do modelo de efeitos aleatórios não são significativamente diferentes 

das estimativas do modelo de efeitos fixos, o teste faz essa análise a partir da 

diferença entre os coeficientes estimados pelos dois modelos. A hipótese nula do 

teste de Hausman é a ausência de correlação entre os regressores e o termo de 

erro. Se não for possível rejeitar H0, então o modelo de efeitos aleatórios é mais 

adequado, caso se rejeite H0 então o modelo de efeitos fixos é mais adequado.  

Foi possível rejeitar a hipótese nula do teste de Hausman, portanto o modelo 

de Efeitos Fixos é o mais adequado para descrever a variável desmatamento. 

Portanto, para o estudo do desmatamento no Oeste da Bahia, temos o modelo de 

Efeitos Fixos como a escolha preferível dos demais modelos. 
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3.2. Coeficientes do modelo 

A tabela 4 mostra os coeficientes dos modelos gerados no software ‘R’ com 

os dados coletados e se os coeficientes foram significativos dentro de cada modelo. 

Para o estudo, apenas o modelo de efeitos fixos foi considerado. 

 

Tabela 4 - Comparativo entre os modelos 

  
Para o modelo de efeitos fixos, apenas os regressores: PIB, Valor Adicionado 

(vad), Valor da Produção de algodão (valg), área total destinada ao plantio (atotal), 

produtividade da soja (psoj) e bovinos (bov) foram significativos. 
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Fórmula geral do modelo: 

𝑑𝑒𝑠𝑚𝑎𝑡 =  −0,256 ∗ 𝑃𝐼𝐵 + 0,206 ∗ 𝑣𝑎𝑑 − 0,976 ∗ 𝑣𝑎𝑙𝑔 − 1,291 ∗ 𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 0,301 ∗ 𝑝𝑠𝑜𝑗 − 0,260 ∗ 𝑏𝑜𝑣 

Os testes de correlação serial estão na tabela 5: 

 

Tabela 5 - Teste de correlação serial 

 
 

Para o modelo de efeitos fixos longos, foi constatado a presença de 

correlação serial pelo teste de Breusch-Godfrey. Tal problema foi atenuado pela 

utilização de matriz robusta para correlação serial e heterocedasticidade. O 

problema de correlação serial por si só não causa viés nos coeficientes, mas pode 

diminuir a eficiência dos estimadores (erro padrão, p-valor, etc.). Portanto, podemos 

proceder com a análise mesmo na presença de correlação serial. (Wooldridge, 

2010) 
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4 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A partir dos dados disponíveis, o modelo com as melhores propriedades 

estatísticas para o comportamento do desmatamento no Oeste da Bahia no período 

de 2001 a 2019: 

𝒅𝒆𝒔𝒎𝒂𝒕 =  −𝟎, 𝟐𝟓𝟔 ∗ 𝑷𝑰𝑩 + 𝟎, 𝟐𝟎𝟔 ∗ 𝒗𝒂𝒅 − 𝟎, 𝟗𝟕𝟔 ∗ 𝒗𝒂𝒍𝒈 − 𝟏, 𝟐𝟗𝟏 ∗ 𝒂𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 − 𝟎, 𝟑𝟎𝟏 ∗ 𝒑𝒔𝒐𝒋 − 𝟎, 𝟐𝟔𝟎 ∗ 𝒃𝒐𝒗 

A regressão mostrou que boa parte dos regressores escolhidos para medir a 

atividade agropecuária da região não foram estatisticamente significativos para a 

análise, e os indicadores de atividade econômica foram mais importantes no 

comportamento do desmatamento ao longo do tempo. Vale a pena destacar que 

isso pode sugerir um problema de multicolinearidade entre as variáveis do grupo 

proxy da atividade agropecuária. 

Os indicadores de atividade econômica estatisticamente significativos foram o 

Produto Interno Bruto municipal e o valor adicionado da agricultura.  

 

 PIB (Produto Interno Bruto) – O PIB municipal teve correlação negativa com o 

desmatamento, indicando que o crescimento econômico da região do Oeste 

da Bahia, de certa forma, ajudou a preservar o meio ambiente na medida em 

que ao se ter um acréscimo no PIB tem-se um decréscimo no desmatamento.  

É difícil inferir relações de causalidade, porém se considerarmos uma 

economia em crescimento, em que a fatia que representa a agricultura dentro 

do PIB tende a diminuir com o crescimento do PIB, fato que é observado em 

várias outras nações desenvolvidas (Lei de Engel). Uma possível explicação 

seria: o crescimento econômico faz com que certas atividades agropecuárias 

se tornem menos atrativas, fazendo pessoas migrarem de atividades que 

causam menos impacto ambiental e menos desmatamento. O êxodo rural 

causado pelo crescimento econômico das cidades pode, em parte, explicar a 

relação negativa do desmatamento com o crescimento do PIB.  

 

 Vad (Valor adicionado do Setor Agropecuário) - Essa variável é uma proxy da 

atividade agropecuária como um todo, e, portanto, faz sentido ter uma 

correlação positiva com o desmatamento. Porém, novamente, é preciso 
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proceder com cautela ao tentar-se inferir causalidade. Mas uma hipótese para 

essa correlação seria que o aumento no valor adicionado do setor agrícola 

indica que esse setor está mais ativo e uma das consequências dessa maior 

atividade do setor agrícola é a externalidade do desmatamento. Essa 

hipótese corrobora com a tese, discutida na revisão de literatura, de que a 

agropecuária tem sido um driver do desmatamento da região. 

 

Os regressores relativos à atividade agropecuária estatisticamente 

significativos foram: a área total destinada a agricultura, tamanho do rebanho de 

bovinos, produtividade da soja e valor da produção de algodão. 

Todos os regressores relativos à atividade agropecuária tiveram uma 

correlação negativa com o desmatamento. Novamente, não podemos inferir 

causalidade porém, essa correlação causa surpresa e aparentemente contradiz 

aquilo que se constatou com a variável “vad” (Valor Adicionado do Setor 

Agropecuário), mas corrobora para a hipótese de que o emprego de tecnologia às 

práticas agrícolas vem contribuindo para preservação ambiental nas últimas 

décadas, a ponto de tornar a agropecuária um driver de preservação. 

 Área total do município destinada a agricultura (atotal) – Segundo o modelo, a 

área total destinada a agricultura está negativamente correlacionada com o 

desmatamento, indicando que um aumento na área agrícola causa uma 

diminuição na área desmatada. Essa ideia que pode parecer controversa, 

mas pode-se inferir que a agricultura não está expandindo sobre áreas de 

vegetação nativa, mas que esta expansão está ocorrendo sobre áreas que já 

estavam desmatadas e não sendo utilizadas para agricultura, portanto não 

entram no cômputo de novas áreas desmatadas. A causa primária do 

desmatamento não sendo a abertura de novas áreas para se fazer 

agricultura, mas sim algum outro uso da terra. 

 Tamanho absoluto do rebanho de bovinos do município (bov) – O número de 

cabeças de gado do município como proxy da pecuária está negativamente 

correlacionado com o desmatamento, indicando um maior emprego de 

tecnologia e permitindo uma intensificação da pecuária.  
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A pecuária extensiva tem sido tradicionalmente a forma como a pecuária se 

desenvolveu no Brasil, grandes extensões de pastos implantados após 

grandes desmatamentos, muitas vezes utilizando queimadas, e baixa 

densidade populacional do rebanho. Resultando em baixa eficiência produtiva 

e menor rentabilidade por cabeça. Porém o emprego de tecnologia permitiu a 

intensificação da pecuária, fazendo com que um maior rebanho fosse 

sustentado em menores áreas. Aliviando a necessidade de novos 

desmatamentos para pastos. O emprego de tecnologia na pecuária ao longo 

das últimas décadas, a mudança do modelo de pecuária extensiva para o 

modelo de pecuária intensiva tem se mostrado um dos maiores aliados a 

preservação de matas nativas. 

 Valor da produção de algodão (valg) e produtividade da soja (psoj) – Das 

culturas analisadas no estudo, a soja e o algodão são as mais intensivas no 

uso de capital e emprego de tecnologia. O alto custo de produção por hectare 

faz com que os produtores de soja e algodão de modo geral sejam mais 

tecnificados do que o agricultor médio. O maior uso de tecnologia se reflete 

nos aumentos consistentes da produtividade dessas culturas ao longo do 

período e por consequência o aumento da produção. 

Apesar de não ter se apresentado como variável estatisticamente significativa, 

a cultura do milho apresenta um fato interessante que a difere da soja e do algodão. 

Todos os municípios do Oeste da Bahia plantaram milho nos últimos 20 anos, o que 

de certa forma, a torna uma cultura mais democrática e que poderia ser utilizada 

como cultura controle.  

Foi possível notar durante a construção dos modelos que a variável pmil 

(produtividade do milho) conseguia prever algumas características sobre a produção 

de soja e algodão do município. Municípios com baixas produtividades de milho 

geralmente não apresentavam aptidão para a produção de soja e/ou algodão 

mesmo controlando para localização e regime e chuvas. Já municípios com altas 

produtividades de milho, de forma geral tinham maior chance de também serem 

municípios produtores de soja e algodão. 
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5 - CONCLUSÕES 
 

O objetivo principal do presente trabalho foi testar a hipótese de que o 

crescimento da produção agropecuária está positivamente correlacionado com o 

aumento do desmatamento. A principal motivação dessa pergunta vem da 

necessidade de se compreender melhor a relação entre desmatamento e 

agropecuária, contribuindo assim para as discussões de novas políticas públicas que 

incentivem os produtores rurais a produzirem mais, sem comprometer os recursos 

naturais no longo termo.   

A variável vad que foi introduzida no modelo como proxy da atividade 

agropecuária total do município, se mostrou positivamente correlacionada com o 

aumento do desmatamento. O que sugere que a expansão da produção 

agropecuária total pode sim, ter contribuído para o aumento do desmatamento nas 

últimas duas décadas no oeste da Bahia. Porém, vale lembrar que não podemos 

inferir causalidade a partir das correlações que surgiram nos modelos testados. Esse 

resultado parece estar de acordo com as conclusões de Cabral (2013) e Xavier 

(2018). 

Porém, não fica claro que os grandes drivers do desmatamento tenham sido a 

pecuária e a agricultura de larga escala do complexo soja, milho e algodão. O que a 

análise do modelo nos mostra é que as variáveis usadas para capturar a dinâmica 

da agropecuária foram negativamente correlacionadas com o desmatamento, o que 

indica que o crescimento dessas variáveis contribuiu na verdade para a diminuição 

ou atenuação do desmatamento quando, na verdade, o que se esperava era que um 

incremento dessas variáveis estaria positivamente correlacionado com o 

desmatamento. 

Esse fato sugere que a tecnologia de produção pode ter um papel importante, 

em conter o desmatamento, na medida que torna possível o incremento da produção 

sem a necessidade da abertura e desmate de novas áreas. Esse resultado concorda 

com a tese de Miranda (2018), que defende que o crescimento da produção está 

acontecendo por meio da implementação de tecnologia no campo. 

A partir dos dados e modelos testados, os quais mostraram que todos os 

regressores de atividade agropecuária foram negativamente correlacionados com o 

aumento do desmatamento, podemos rejeitar a hipótese de que o crescimento da 

produção agropecuária está positivamente correlacionado com o aumento do 
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desmatamento. Porém é valido lembrar que a variável desmatamento foi utilizada 

nos modelos como “variável fluxo” e não como uma “variável estoque”. Isso pode 

indicar apenas que a região Oeste da Bahia é uma fronteira agrícola consolidada e 

que restam poucos locais onde o desmatamento ainda é interessante, portanto, a 

taxa anual de desmatamento tende a diminuir conforme a fronteira agrícola se 

consolida. 

A agropecuária no Oeste da Bahia cresceu nas últimas duas décadas, e como 

externalidade desse crescimento tivemos o desmatamento. Mas a mesma 

agropecuária também teve papel importante na preservação de áreas nativas na 

medida em que o emprego de tecnologia na produção diminui o impacto ambiental 

causado pela agropecuária e permitiu que culturas mais rentáveis viessem a ocupar 

áreas degradadas de pasto, evitando que mais desmatamentos fossem necessários, 

conforme os autores Soares e Bermann (2012) já haviam concluído. 

É necessário lembrar que as análises e modelos são restritos ao período de 

2001 a 2019 e que mais estudos são necessários para se inferir causalidade. As 

correlações que emergiram dos resultados e nos modelos não implicam 

necessariamente em relações de causalidade, mas indicam possíveis conexões 

entre fatores.  

Estudos futuros que incluíssem nos modelos variáveis que capturassem como 

a tecnologia de produção tem influenciado na contenção dos desmatamentos 

poderiam contribuir para os resultados encontrados nessa dissertação. 
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