
 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

RAFAEL MOURÃO DRUMOND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O QUE AS FRONTEIRAS DA AMAZÔNIA LEGAL NOS CONTAM SOBRE AS 

DIFERENÇAS DE DESMATAMENTO ENTRE ESTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2023 



 

 

RAFAEL MOURÃO DRUMOND 

 

 

 

 

 

 

 

 

O QUE AS FRONTEIRAS DA AMAZÔNIA LEGAL NOS CONTAM SOBRE AS 

DIFERENÇAS DE DESMATAMENTO ENTRE ESTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Escola de 
Economia de São Paulo da Fundação 
Getulio Vargas, como requisito para 
obtenção do título de Mestre em 
Economia. 
 
Área de concentração: Economia 
Política. 

 
 

Orientador: Prof. Dr. Marcos Nakaguma 
 

 

 

 

SÃO PAULO 

2023 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Drumond, Rafael Mourão. 

     O que as fronteiras da Amazônia Legal nos contam sobre as diferenças de 
desmatamento entre estados / Rafael Mourão Drumond. - 2023. 

     49 f. 

  

     Orientador: Marcos Yamada Nakaguma. 

     Dissertação (mestrado profissional MPE) – Fundação Getulio Vargas, 
Escola de Economia de São Paulo. 

  

     1. Desmatamento - Política governamental - Amazônia Legal. 2. Pecuária - 
Amazônia Legal. 3. Fronteiras. 4. Brasil - Divisões territoriais e 
administrativas. I. Nakaguma, Marcos Yamada. II. Dissertação (mestrado 
profissional MPE) – Escola de Economia de São Paulo. III. Fundação Getulio 
Vargas. IV. Título. 

  

  

CDU 504.61 

  

  
Ficha Catalográfica elaborada por: Isabele Oliveira dos Santos Garcia CRB SP-

010191/O 

Biblioteca Karl A. Boedecker da Fundação Getulio Vargas - SP 

 



 

 

RAFAEL MOURÃO DRUMOND 

 

 

 

 

O QUE AS FRONTEIRAS DA AMAZÔNIA LEGAL NOS CONTAM SOBRE AS 

DIFERENÇAS DE DESMATAMENTO ENTRE ESTADOS 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Escola de 
Economia de São Paulo da Fundação 
Getulio Vargas, como requisito para 
obtenção do título de Mestre em 
Economia.  
 
Área de concentração: Economia Política 

 
Data de aprovação:       /      / 
 
Banca Examinadora 
 
 
Prof. Dr. Marcos Nakaguma (Orientador) 
FGV-EESP 
 
 
Prof Dr. Daniel Vargas 
FGV-EESP 
 
 
Prof. Dr. Ariaster Chimeli 
USP-FEA 
 
 
 

 

 

SÃO PAULO 

2023 

 



 

 

 

Agradecimentos 

 

 

Aos meus pais, Olga e Paulo, por todas as oportunidades, pelos valores transmitidos 

e pelos exemplos de resiliência, superação e amor.  

 

Aos meus avós, Dulcy e Mourão, pelo constante incentivo e pelos ensinamentos. Aos 

meus avós Áurea e Victor, pelas doces memórias.   

 

Aos tios e tias, primo e primas e amigos por serem um porto seguro nos momentos 

de turbulência e pelas celebrações compartilhadas.  

 

Ao meu orientador, Prof. Marcos Nakaguma, pelas contribuições inestimáveis e pelo 

apoio ao longo de todo o desenvolvimento deste trabalho.  

 

A todos aqueles que, de alguma forma, dedicam parte de suas vidas à construção de 

uma sociedade em que o ser humano e a natureza convivam em harmonia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resumo 

 

 

Esse trabalho utiliza dados de 2000 a 2020, fornecidos pelo INPE e agregados a nível 

municipal, para analisar as fronteiras estaduais dentro da Amazônia Legal e estimar o 

efeito de estar de um lado ou de outro da fronteira. Em seguida, são analisados dados 

da produção de soja e do tamanho do rebanho bovino para buscar eventuais relações 

entre essas atividades e o desmatamento. A estratégia empírica utilizou o percentual 

de floresta desmatado em cada ano para comparar fronteiras estaduais e estimar, 

através de OLS, o impacto de estar de um lado ou de outro da fronteira. Descobrimos 

que estar no Amazonas implica em taxas de desmatamento menores ou iguais. Além 

disso, a área ocupada pela pecuária bovina no Amazonas tende a ser próxima de zero 

e estável, enquanto a maioria dos seus vizinhos apresenta tendência de alta, o que 

chama a atenção, por se tratar de áreas muito próximas. Concluímos que há fortes 

indícios de que essas diferenças ocorrem por conta da pecuária bovina. 

 

Palavras-chave: desmatamento, Amazônia Legal, pecuária   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

 

This work uses data from 2000 to 2020, provided by INPE and aggregated at city level, 

to analyze state borders inside of the Legal. Following that, data from soy production 

and cattle are used to search for hints that might relate those activities with 

deforestation. Empirical strategy uses the rate of deforestation in each year to compare 

state borders and estimate, trough OLS, the impact of being in one side or the other of 

the border. We find that being in Amazon implies in equal or smaller deforestation rates 

than its peers. Besides that, the area occupied by cattle creation is close to zero and 

stable, while most of its neighbors have increasing rates, what draws attention, since 

locations are nearby. We conclude that there’s strong signs that differences might be 

due to cattle creation.   

 

Keywords: deforestation, Legal Amazon, cattle   
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1. Introdução 

A Amazônia brasileira vem sendo objeto de intenso debate nos últimos anos. A região 

abriga uma das últimas grandes florestas relativamente conservadas em seu estado 

natural no planeta. Com o avanço da ciência do clima, a importância da Floresta 

Amazônica ganhou uma dimensão ainda maior. Constatou-se que sua manutenção é 

fundamental para conter o processo de mudanças climáticas decorrentes do 

aquecimento global, uma vez que seu desmatamento significaria o lançamento de 

grandes quantidades de gás carbônico na atmosfera, um dos principais responsáveis 

pelo aquecimento global.  

 

Além disso, a floresta tem papel fundamental na regulação das chuvas no Brasil e seu 

desmatamento pode alterar completamente o clima de diversas regiões, impactando 

atividades altamente dependentes da chuva, como a agropecuária, a geração de 

energia e o próprio abastecimento de água potável para a população.  

 

Ao mesmo tempo, a região apresenta grandes desafios socioeconômicos. É lá que 

está concentrada a maioria das populações indígenas do Brasil, que em muitos casos 

apresentam uma relação ancestral com a terra onde vivem, uma visão de difícil 

conciliação com a lógica de exploração comercial da terra. Além disso, a região Norte, 

onde está inserida a Floresta Amazônica, ainda convive com índices insatisfatórios de 

desenvolvimento humano e econômico. 

 

A atenção global que a região atrai também tem repercussões diplomáticas e de 

geopolítica, uma vez que outros países passaram a acompanhar e debater 

publicamente o desempenho do Brasil na conservação das suas florestas, chegando 

inclusive a se tornar critério para acordos comerciais de grandes proporções.  

 

Conciliar a manutenção da floresta com o desenvolvimento socioeconômico da região 

está entre os maiores desafios do século para o Brasil, sendo imprescindível a 

participação ativa da comunidade científica e da sociedade civil nesse processo.    
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Solucionar esse desafio requer uma profunda compreensão de quais são os 

mecanismos através dos quais se dá o desmatamento, o que inclui atividades 

econômicas, educação, desenvolvimento humano, políticas públicas, dentre outros. 

Isso faz com que se torne difícil definir a forma ótima de combater o desmatamento, 

principalmente ao levar em consideração outros fatores, como desenvolvimento 

humano e econômico.  

 

São vários os trabalhos na literatura que investigam o tema do desmatamento na 

Amazônia e suas possíveis causas, assim como a magnitude dos seus impactos. Esse 

trabalho tem como inspiração o artigo The Brazilian Amazon’s Double Reversal of 

Fortune (COSTA et al., 2019), que utiliza imagens de satélite de alta resolução para 

determinar de que forma o desmatamento muda entre o Brasil e os outros países 

quando analisadas regiões muito próximas à fronteira. 

 

Nele, os autores documentam duas mudanças de comportamento significativas. Em 

2000, as áreas localizadas no Brasil tinham 37% mais chances de serem desmatadas. 

Além disso, no período entre 2001 e 2005 a taxa de desmatamento do lado brasileiro 

era mais do que o triplo daquela observada do outro lado da fronteira. Em 2006, logo 

após a introdução de políticas de redução de desmatamento, as diferenças 

desaparecem. No entanto, a partir de 2014 as taxas do Brasil voltam a crescer a níveis 

anteriores a 2006, em meio a uma crise econômica e denúncias de descaso com a 

preservação ambiental. Esses resultados indicam como políticas de estado podem 

afetar a conservação da natureza.  

 

Seguindo a mesma lógica, o presente trabalho se volta para dentro da Amazônia 

Legal, mais especificamente para os municípios que compartilham uma mesma 

fronteira estadual. 
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 Figura 1. Imagem de satélite do Inpe mostra focos de queimadas na região amazônica  

 

Fonte: INPE, 2019 

 

Os governos estaduais também são capazes de combater ou induzir o desmatamento 

através de políticas públicas. No artigo “Trade deals could combat Brazil’s Amazon 

deforestation”, publicado no Financial Times em 2019, Bard Harstad destaca o papel 

dos governos locais no combate ao desmatamento, uma vez que, segundo a autora, 

o desmatamento é motivado em sua maioria pelas demandas locais de mineradores, 

fazendeiros, dentre outros. Ele também mostra que os recursos para o combate ao 

desmatamento ilegal deveriam ser concentrados em autoridades subnacionais 

(HARDSTAD, B., MIDEKSA, T., 2019). 

 

A figura 1., produzida pelo INPE, ilustra os focos de queimadas na região amazônica 

e reforça a hipótese anterior ao apresentar diferentes concentrações de queimadas 

entre os estados, em especial em áreas próximas às fronteiras estaduais.  
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Os estados no Brasil têm grandes dimensões, o que torna comparações de taxas de 

desmatamento entre estados uma tarefa que exige cautela. Dependendo do relevo, 

clima, condições socioeconômicas e outros fatores, taxas de desmatamento podem 

ser completamente diferentes de um estado para outro sem que isso necessariamente 

seja reflexo de diferenças na efetividade em combater o desmatamento entre os 

governos estaduais.     

 

No entanto, é razoável supor que municípios vizinhos tendem a ser mais homogêneos 

entre si. Logo, boa parte dos fatores exógenos que influenciam o desmatamento 

seriam fortemente minimizados, o que nos permitiria isolar de forma mais precisa a 

influência dos estados no combate ao desmatamento.  

 

Esse trabalho utiliza dados de 2000 a 2020, fornecidos pelo INPE e agregados a nível 

municipal, para analisar as fronteiras estaduais dentro da Amazônia Legal e estimar o 

efeito de estar de um lado ou de outro da fronteira. Em seguida, são analisados dados 

da produção de soja e do tamanho do rebanho bovino em cada município para buscar 

eventuais relações entre essas atividades e o desmatamento.  

 

Descobrimos que o conjunto de municípios localizados no território do Amazonas nas 

fronteiras estaduais apresentam taxas de desmatamento menores ou iguais. Além 

disso, a área ocupada pela pecuária bovina no Amazonas tende a ser próxima de zero 

e estável, enquanto a maioria dos seus vizinhos apresenta tendência de alta, o que 

chama a atenção, por se tratar de áreas muito próximas. Nas fronteiras analisadas, a 

área total demandada pelo crescimento do rebanho bovino representa 153% da área 

total desmatada, um forte indicativo de que o aumento dessa demanda está 

relacionado com o desmatamento.  

 

Não foram encontrados outros estudos na literatura utilizando a abordagem de 

comparação do desmatamento nas fronteiras de estados da Amazônia Legal, fazendo 

com que os resultados encontrados sejam inovadores, sendo esta a principal 

contribuição deste trabalho para a literatura.  
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2. Contexto Institucional 

2.1 Amazônia Legal 

A Amazônia Legal Brasileira compreende 60% da floresta amazônica – a maior 

floresta tropical contínua do planeta, que fornece importantes serviços 

ecossistêmicos, provendo água, alimentos, matérias-primas e tendo papel 

fundamental no regime de chuvas do Brasil (SPRACKLEN et al., 2012). Ela é 

composta pelos seguintes estados: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, 

Rondônia, Roraima e pelas regiões situadas ao norte do paralelo 13° S do Estado de 

Tocantins, e a oeste do meridiano 44° W do Estado do Maranhão, totalizando uma 

área de 5,1 milhões de km2, sendo que, deste total, o que representa o Bioma 

Amazônia é aproximadamente de 4,2 milhões de km2 

 

A região corresponde à área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento da 

Amazônia – SUDAM, definida pelo Art. 2º da Lei Complementar n. 124 de 03.01.2007. 

A Amazônia Legal foi instituída com o objetivo de delimitar geograficamente a região 

política de atuação da SUDAM, visando promover o desenvolvimento includente e 

sustentável da área e integração competitiva regional na economia nacional e 

internacional. A área da Amazônia Legal corresponde a cerca de 59% do território 

brasileiro (IBGE, 2022).  

 

Apesar da importância da Amazônia na regulação do clima, manutenção de 

biodiversidade e provisão de serviços ambientais, o processo de ocupação da região 

ao longo das últimas décadas pouco considerou a questão da preservação ambiental. 

Até a década de 1950-60, a cobertura florestal havia permanecido preservada de 

modo geral, quando se iniciou a construção de eixos rodoviários para integrar a região 

ao restante do Brasil, como as rodovias Belém-Brasília e Brasília-Acre. A partir dos 

anos 1970, a ocupação da região passou a ser vista como estratégica e prioritária do 

ponto de vista de consolidação do território. Nesse contexto, o governo federal 

subsidiou a ocupação de terras em projetos de expansão agropecuária. A política de 

ocupação combinou empreendimentos de exploração econômica com estratégias 

geopolíticas, incluindo a construção de redes de estradas e telecomunicações, além 
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de hidroelétricas e incentivos à mineração e extração madeireira (BECKER, 2005; 

VALERIANO et al., 2012). 

 

Atualmente, a produção agropecuária representa uma importante e crescente 

atividade econômica da região. No entanto, muitas vezes é acompanhada de 

significativos impactos ambientais, em especial para o desmatamento. Dados do 

projeto de mapeamento do uso e Cobertura da Terra na Amazônia Legal (TerraClass) 

(ALMEIDA et al., 2016), desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE) em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) 

estimam que, em 2014, dos 764 mil km2 já desmatados na Amazônia Legal, 62% eram 

ocupados por pastagens e 5% por agricultura. O restante se divide em vegetação 

secundária (21%) e outras seis categorias.  

 

Segundo o IBGE (2010), cerca de 20% da área original da floresta amazônica 

brasileira já está desmatada. A atual estrutura espacial de ocupação da Amazônia tem 

relação com seu processo histórico de ocupação, com forte desigualdade na utilização 

dos recursos naturais para a produção agropecuária e exclusão das populações locais 

nos processos econômicos produtivos e sem comprometimento com a 

sustentabilidade ambiental da região (VIEIRA et al., 2014) 

2.2 Desmatamento 

O mecanismo pelo qual se desenvolve o desmatamento na Amazônia Legal é 

complexo e multifacetado. No entanto, é possível elencar algumas das mais 

relevantes alavancas de desmatamento.   

  

Aumentos nos preços na agropecuária são apontados como causas do desmatamento 

por trabalhos teóricos e empíricos na Amazônia Legal, encontrando associações entre 

o aumento do preço da carne com maiores desmatamento no ano seguinte ao 

aumento, enquanto aumentos no preço da soja estão associados com maiores 

desmatamentos no mesmo ano (ANGELSEN e KAIMOWITZ, 1999 e SILVA, 2009).  

 

Políticas públicas também podem influenciar o desmatamento de forma relevante. Há 

indícios de que políticas implementadas a partir de 2004 contribuíram para a redução 



15 
 

 

do desmatamento na região (ASSUNÇÃO, GANDOUR e ROCHA, 2012, 2013; 

BARRETO e SILVA, 2010; DE SOUZA, MIZIARA e DE MARCO JUNIOR, 2013; 

DEFRIES et al., 2013; NEPSTAD et al., 2014). Barreto e Silva (2010) apontam que 

essas políticas envolvem o aumento da fiscalização e restrição de crédito rural e 

acesso de mercado a agricultores que não estivessem em conformidade com a 

legislação ambiental.    

 

Há, ainda, estudos que buscam identificar a influência das instituições e dos direitos 

de propriedade no desmatamento. O desmatamento é visto como uma estratégia de 

gerenciamento de riscos, uma vez que a insegurança sobre os direitos de terra reduz 

o valor presente da floresta, incentivando o desmatamento com o objetivo de instaurar 

atividades de pecuária ou agricultura, o que reduz o risco de desapropriação e facilita 

o reconhecimento legal da propriedade da terra (ARAUJO et al., 2009).   

 

Assim, os agentes econômicos envolvidos no desmatamento maximizam o lucro 

esperado escolhendo o nível de desmatamento e considerando os preços, tendo 

como restrições as condições de cada estado, os custos, as políticas governamentais 

e o ambiente institucional (SILVA, 2009) 

 

Através desses e outros mecanismos, deu-se início a um processo de desmatamento 

de grandes proporções, o que culminou na crescente preocupação global com o 

impacto da remoção da cobertura florestal no processo de alterações climáticas e 

preservação da biodiversidade, fazendo com que fosse necessária a confecção de 

diversas políticas governamentais voltadas ao controle, fiscalização e combate do 

desmatamento.  

 

Os primeiros trabalhos científicos indicando a viabilidade do uso da tecnologia do 

sensoriamento remoto orbital para acompanhamento do desmatamento na região 

foram divulgados pelo INPE em 1978 e 1979 (TARDIN et al., 1979 e TARDIN et al., 

1978). No entanto, o mapeamento anual do desmatamento por corte raso só teria 

início em 1988, através do PRODES.  
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Durante o período de instabilidade econômica no início dos anos 1990, o 

desmatamento apresentou níveis relativamente baixos, com um pico em 1995, em 

conjunto com a retomada da estabilidade após implantação do Plano Real no ano 

anterior (FEARNSIDE, 2005). Após esse pico, o Código Florestal foi modificado, 

aumentando a área de reserva legal de 50% para 80% a Amazônia Legal, o que pode 

ter contribuído para a redução no desmatamento nos anos seguintes.  

 

Figura 2. Evolução do desmatamento na Amazônia Legal brasileira em km2 de 2001 a 2020 

 

 

    Fonte: INPE (2020) 

 

Figura 3. Acumulado do desmatamento por Estado em km2 de 2001 a 2020 
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    Fonte: INPE (2020) 

 

Como ilustrado na Figura 2, o desmatamento voltou a crescer a partir de 2002 e 

começa a cair em 2005, com reduções ainda maiores através da aplicação de políticas 

mais consistentes e focadas a partir de 2008 reduziu drasticamente o desmatamento 

a partir de 2008, trajetória que se manteria até 2013 (ASSUNÇÃO, GANDOUR e 

ROCHA, 2012, 2013; BARRETO e SILVA, 2010; DE SOUZA, MIZIARA e DE MARCO 

JUNIOR, 2013; DEFRIES et al., 2013; NEPSTAD et al., 2014). A Figura 3 nos dá uma 

perspectiva da contribuição de cada estado para o desmatamento total no período.  

 

Barreto e Silva (2010), destacam três políticas importantes aplicadas a partir de 2008: 

inspeções de campo mais intensivas e focadas; embargo econômico de áreas 

desmatadas ilegalmente e restrição de crédito a agricultores em desconformidade 

com a legislação ambiental.  

 

As inspeções foram priorizadas nos 36 municípios com maiores índices de 

desmatamento na Amazônia Legal, correspondendo a 50% do total. Como resultado, 

o número de bens confiscados e de áreas embargadas cresceu 53% em relação 

nesses municípios, em contraste com um crescimento de 11% nos demais.  

 

O embargo das áreas desmatadas ilegalmente aplicava penalidades não somente aos 

produtores rurais como também a outros agendes da cadeia, sobretudo frigoríficos, 

gerando incentivos para que estes evitassem a compra de produtores ilegais.  

 

Além disso, a área relativa de floresta também está relacionada com o desmatamento, 

pois pode estar associada ao processo de fragmentação em pequenas áreas de 

florestas, que ficam suscetíveis a queimadas (NEPSTAD et al., 2008).  

2.3 Agropecuária 

A agropecuária é um dos principais setores econômicos no Brasil, tendo sido 

responsável por cerca de 27% do PIB em 2020 e um fator de grande importância para 

a balança comercial do país (CEPEA, 2023). Além disso, o Brasil é o segundo maior 

exportador de grãos do mundo e o maior exportador de carne (EMBRAPA, 2020). 
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A pecuária na Amazônia pode ser dividida em 3 fases (DIAS-FILHO, M. B.; LOPES, 

M. J., 2020).  

 

A primeira, de meados dos anos 1600 até meados de 1960, é caracterizada pela 

criação em pastagens naturais, com pastagens de baixa produtividade e valor 

nutritivo, com infraestrutura de transporte para abastecimento das cidades precária e 

ineficaz.  

 

A segunda fase foi fundamentada na ampliação das áreas de pastagens plantadas e 

na facilidade de escoamento da produção, expandindo de forma considerável a oferta 

de carne bovina. No entanto, os produtores logo se depararam com diversos 

problemas relacionados a queda de produtividade das pastagens, à medida que 

envelheciam. Por isso, a produção avançava através do uso de novas áreas de 

pastagens, criadas através do desmatamento, o que colaborou para caracterizar a 

pecuária regional como improdutiva e prejudicial ao meio ambiente.  

 

A terceira fase é caracterizada pelo aumento de produtividade, que pode ser 

mensurado pela evolução superior a 200% na taxa de lotação (cabeça de bovinos por 

hectare de pastagem) calculada para a região Norte entre 1975 e 2006, assim como 

intensa desaceleração na ampliação de áreas de pastagem, apesar do forte 

crescimento do rebanho (Dias-Filho, 2014). Esse movimento sugere aumento 

substancial de produtividade, além da tendência de recuperação de pastagens 

degradadas.  

 

Em 2019, a pecuária nacional apresentou média de produtividade de 1,15 animais por 

hectare. Na região Norte o número é muito próximo, de 1,14 animais por hectare. Para 

efeito de comparação, o número é inferior ao registrado em 1995 (1,16), mostrando 

que não houve ganhos de produtividade na pecuária ao longo de 24 anos, 

considerando a média da produção (IBGE, 2017). Isso se deve a uma mistura de 

pecuária de alta produtividade, realizada pelos produtores rurais, com a de baixa 

produtividade, realizada por grileiros que buscam se apropriar de terras através da 
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estratégia de desmatá-las ilegalmente e introduzir um rebanho no local para procurar 

configurar uso e posse da terra e, assim, receber sua propriedade.  

3. Dados 

3.1 PRODES 

Os dados utilizados nesse trabalho para análise do desmatamento provêm da base 

do PRODES, um projeto conduzido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE) e que monitora o desmatamento na Floresta Amazônica e no Cerrado através 

de imagens de satélite. O PRODES utiliza imagens de satélite da classe LANDSAT 

(20 a 30 metros de resolução espacial e taxa de revisita de 16 dias) em uma 

combinação que minimiza o problema da cobertura de nuvens. O projeto utiliza 

imagens de diversos satélites que, combinados, garantem uma área mínima mapeada 

de 6,25 hectares e fazem o monitoramento do desmatamento de corte raso, ou seja, 

aquele que promove a remoção completa da cobertura florestal em um curto período 

de tempo (INPE, 2022).  

 

O “PRODES Amazônia” foi implementado em 1988 e está em funcionamento desde 

então. Os dados por ele fornecidos são um importante indicador da efetividade das 

políticas para contenção do desmatamento por ações humanas, tendo sido utilizado 

como base para os compromissos firmados pelo Brasil no Acordo de Paris, como ficou 

conhecido um compromisso mundial sobre as alterações climáticas para limitar o 

amento da temperatura do planeta abaixo dos 2 ºC. 

 

No entanto, mudanças metodológicas adotadas ao longo dos anos dificultam a 

comparação dos dados do início do programa com informações mais recentes, razão 

pela qual os dados fornecidos têm seu primeiro ano de registro em 2000.  

 

Os dados do PRODES, dentre outras aplicações, são utilizados para: 

 

- Certificação de cadeias produtivas do agronegócio;  

- Acordos intergovernamentais, como a COP 21; 

- Relatórios de Inventário Nacional de Emissões de Gases de Efeito Estufa; 
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- Doações monetárias pelo Fundo Amazônia.  

 

O PRODES também conta com a colaboração do Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA).  

 

Desde 2004, é permitido o acesso completo a todos os dados gerados pelos sistemas 

de monitoramento, que utilizam o sistema de informações geográficas chamado 

TerraAmazon, disponível na forma de código aberto (open source).  

 

Utilizamos dados fornecidos publicamente pelo site do PRODES, que disponibiliza 

dados de desmatamento e cobertura florestal agregados a nível municipal para todos 

os municípios da Amazônia Legal desde o ano 2000. Ao todo, estão disponíveis 

informações de 772 municípios, incluindo a área do município; a área total desmatada 

desde o início das medições; e o diferencial de desmatamento ano a ano. 

3.2 PAM 

A Pesquisa Agrícola Municipal (PAM) investiga um conjunto de produtos das lavouras 

temporárias e permanentes do país. Ela fornece informações sobre área plantada, 

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

preço pago ao produtor, no ano de referência, para 64 produtos agrícolas. Os dados 

referentes às áreas destinadas ao cultivo de soja serão retirados dessa fonte. 

3.3 PPM 

A pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) investigar informações sobre os efetivos das 

espécies animais criadas e os produtos da pecuária, tendo como unidade de coleta o 

município. A PPM servirá de fonte para os dados de rebanho bovino dos municípios 

estudados.  
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4. Metodologia 

A estratégia empírica se baseou em utilizar o percentual de floresta desmatado em 

cada ano, definido como o total de desmatamento em um ano dividido pela área de 

floresta do ano anterior em cada município, para comparar fronteiras estaduais e 

estimar, através de OLS (Ordinary Least Squares), o impacto de estar de um lado ou 

de outro da fronteira municipal, considerando apenas municípios que dividem uma 

mesma fronteira.  

  

O Método dos Mínimos Quadrados (MMQ), ou OLS é uma técnica econométrica que 

procura o melhor ajuste para um conjunto de dados minimizando a soma dos 

quadrados das diferenças entre o valor estimado e os dados observados.  

 

É a forma de estimação mais amplamente utilizada na econometria. Consiste em 

um estimador que minimiza a soma dos quadrados dos resíduos da regressão, de 

forma a maximizar o grau de ajuste do modelo aos dados observado 

 

As análises em percentual buscam eliminar possíveis distorções causadas pela 

heterogeneidade de tamanho dos municípios na região.  

 

A metodologia empregada é semelhante àquela utilizada em Burgess, Costa e Olken 

(2019) e investigará as taxas de desmatamento nas fronteiras estaduais dentro da 

Amazônia Legal. Isso será realizado através de uma comparação entre os estados, 

limitando a amostra apenas aos municípios que façam parte da fronteira estadual. 

 

O pressuposto da análise é de que outros fatores relevantes para o desmatamento 

mudam de modo suave entre municípios vizinhos. Se essa premissa for válida, 

podemos remover vieses e inferir de modo causal o efeito de estar em um lado ou de 

outro da fronteira na taxa de desmatamento de um município.    

 

Para isso, foi necessário levantar todos os municípios localizados nas fronteiras entre 

estados da Amazônia Legal. Ao todo, existem 14 fronteiras e 163 municípios 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Econometria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estimador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regress%C3%A3o_(estat%C3%ADstica)
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localizados em alguma delas, incluindo situações em que o mesmo município faz 

fronteira com mais de um estado. 

 

O método para obter essa relação de municípios foi manual, através da observação 

de mapas dos estados contendo detalhes dos limites municipais, o que tornou possível 

identificar aqueles que fazem divisa com algum outro estado.  

 

Neste trabalho estimamos o seguinte modelo de regressão: 

 

 𝑌𝑖𝑡 = ∝  + 𝛾𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑖𝑡 +  𝛽𝐷𝑒𝑠𝑚𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑡 +  𝜕𝐴𝑛𝑜𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡                (1) 

 

Onde 𝑌𝑖 é a variável de interesse (percentual de desmatamento em um ano 

determinado nos municípios do estado 𝑖). 𝐷𝑒𝑠𝑚𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 é um controle, que 

representa o percentual de área desmatada dos municípios da amostra no ano de 

2000, primeiro ano do período analisado. A intenção do uso dessa informação como 

controle é isolar o efeito que pode ser causado por diferenças muito significativas na 

proporção de desmatamento inicial entre municípios. 𝜕𝐴𝑛𝑜 é uma variável de efeitos 

fixos de ano.  

 

O coeficiente de interesse é 𝛾, que mede a diferença em um ano entre o percentual 

de desmatamento esperada nos municípios localizados no Estado especificado em 

cada comparação.  

 

A equação (1) é estimada através de OLS.  

 

A regressão será estimada para todas as 14 fronteiras entre estados da Amazônia 

Legal, sendo elas:  

  

• Acre/Rondônia 

• Amazonas/Acre 

• Amazonas/Amapá 

• Amazonas/Mato Grosso 

• Amazonas/Pará 
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• Amazonas/Rondônia 

• Pará/Amapá 

• Pará/Maranhão 

• Pará/Mato Grosso 

• Pará/Tocantins 

• Pará/Roraima 

• Mato Grosso/Rondônia 

• Mato Grosso/Tocantins 

• Tocantins/Maranhão 

 

As estimações serão feitas para duas amostras: uma restrita aos municípios 

localizados na fronteira entre os estados especificados e outra com a amostra de todos 

os municípios nos estados. Dessa forma será possível observar como o 

desmatamento se comporta na fronteira estadual em comparação com o estado como 

um todo. Também serão feitas análises com e sem o controle de desmatamento inicial 

para cada amostra.  

 

Os resultados das regressões serão analisados na busca de padrões que possam 

indicar estados que performam constantemente melhor que seus vizinhos. Uma vez 

encontrados esses padrões, observaremos também os dados de plantação de soja e 

tamanho do rebanho para as mesmas fronteiras, procurando indícios de correlação, 

já que ambas as atividades podem estar associadas ao desmatamento.  
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5. Resultados 

5.1 Desmatamento 

5.1.1 Fatos Estilizados 

Essa seção se limitará a comentar dados e resultados que contenham indícios de 

diferenças significativas entre fronteiras estaduais.  

 

Será feita uma discussão das taxas de desmatamento nos estados para as diferentes 

amostras. Dessa forma será possível observar as tendências e proporções do 

desmatamento em ambos os casos e verificar se há comportamentos diferentes ao 

variar a amostra. 

 

Alguns gráficos serão repetidos em diferentes seções para que seja possível observar 

a tendência geral do estado em todas as fronteiras.  
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5.1.1.2 Amazonas 

Figura 4: Taxa de Desmatamento – Todos os municípios (Fronteira AM) 
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Figura 5: Taxa de Desmatamento – Municípios Fronteiriços (Fronteira AM) 

 

   

 

   

 

 

 

A Figura 5 mostra que o Amazonas performa constantemente melhor que seus pares 

na fronteira estadual, independente da amostra escolhida. 
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A comparação com o Acre mostra que os municípios na fronteira se comportam de 

maneira similar, com diferenças menores do que as registradas na amostra com todos 

os municípios.  

 

O estado do Mato Grosso apresenta índices muito superiores de desmatamento, 

sendo essa diferença proporcionalmente menor quando a amostra é restrita aos 

municípios fronteiriços com o Amazonas. O período entre 2000 e 2008 é o que mais 

chama atenção, por registrar taxas muito maiores de desmatamento e uma tendência 

de queda brusca no desmatamento no Mato Grosso. A partir de 2009, observa-se que 

a amostra com todos os municípios retorna a uma tendência de crescimento do 

desmatamento, se descolando da trajetória do Amazonas, enquanto a amostra com 

municípios fronteiriços também apresenta tendência de crescimento, mas nesse caso 

com comportamento similar ao do Amazonas.   

 

O caso do Pará é um exemplo que ilustra a importância de restringir a amostra a 

municípios fronteiriços. Ao comparar Amazonas e Pará considerando todos os 

municípios, encontramos grandes disparidades, com maior taxa de desmatamento no 

Pará, ainda que com tendência de queda, seguida de estabilização e aparente 

retomada do crescimento. Já na amostra que se limita a comparar municípios 

fronteiriços, ambos os estados apresentam resultados semelhantes, ainda que o 

Amazonas continue desempenhando melhor.  

 

No caso de Rondônia, observamos tendências semelhantes, com uma taxa de 

desmatamento muito superior no início do período, caindo bruscamente até 2009 e 

em seguida retomando uma trajetória de crescimento e aumentando novamente a 

diferença em comparação com o Amazonas.  

 

Por fim, o estado de Roraima não apresenta grandes diferenças em comparação com 

o Amazonas, considerando ambas as amostras, que se comportam similarmente. 

Esse comportamento similar pode ser atribuído, ao menos em parte, ao fato de que 

Roraima é um estado menor, com apenas 13 municípios, dos quais 5 fazem fronteira 

com o Amazonas, representando cerca de metade da área total de Roraima.   
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Para que fosse possível comparar estados com diferentes áreas, optou-se por 

trabalhar com resultados em porcentagem, dividindo a área de desmatamento no ano 

pela área de floresta no ano anterior, o que foi considerado como o percentual de 

desmatamento no ano.  

 

No entanto, essa forma de apresentar os dados pode tornar a interpretação dos 

resultados pouco intuitiva, tanto pelo percentual aparentemente baixo de 

desmatamento (sempre abaixo da casa de 1%) quanto pela dificuldade de visualizar 

o tamanho da área que esse percentual representa. Por isso, é interessante trazer 

algumas analogias para interpretar o impacto dessas diferenças observadas.  

 

As fronteiras que mais destoam do Amazonas na fronteira são as de Rondônia e Mato 

Grosso. Para entender a dimensão dessa diferença, vamos imaginar que nessas 

regiões, o desmatamento tivesse sido igual ao do Amazonas ao longo do período.  

 

Na fronteira Amazonas/Mato Grosso, os municípios do lado do Amazonas da fronteira 

registraram, entre 2000 e 2020, 3,84% de desmatamento, enquanto nos municípios 

do lado do Mato Grosso esse número foi de 15,8%.  

 

Já na fronteira Amazonas/Rondônia, o desmatamento foi de 4,11% no lado do 

Amazonas, contra 25% no lado de Rondônia.  

 

Se os estados do Mato Grosso e Rondônia tivessem o mesmo comportamento do 

Amazonas nas fronteiras, isso representaria um desmatamento de menos 5.750 km2 

no caso do Mato Grosso, que equivale a mais de 4,8 vezes a área da cidade do Rio 

de Janeiro. Já no caso de Rondônia, o desmatamento seria 7.711 km2 menor, o que 

equivale a mais de 5 vezes a área da cidade de São Paulo.   
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5.1.1.3 Mato Grosso 

Figura 6: Taxa de Desmatamento – Todos os municípios (Fronteira MT) 
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Figura 7: Taxa de Desmatamento – Municípios Fronteiriços (Fronteira MT) 

 

    

 

    

 

 

O estado do Mato Grosso possui taxas de desmatamento inferiores, com exceção de 

Rondônia, que inicia o período analisado com taxas maiores de desmatamento e a 

partir de 2006 segue comportamento similar ao de Mato Grosso quando considerados 

os municípios fronteiriços.  

 

Tanto no caso da comparação com Tocantins como com o Pará, observa-se que o 

Mato Grosso inicia o período com taxas muito maiores de desmatamento, caindo 

bruscamente até 2009, a partir de quando os gráficos se tornam mais parecidos. Vale 

destacar que, no caso do Tocantins, as taxas de desmatamento diferem 

significativamente ao comparar as amostras, uma vez que na amostra com todos os 

municípios, o Tocantins inicia o período com taxas maiores de desmatamento para 
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depois reduzir a tendência. Já na amostra restrita aos municípios fronteiriços, o 

Tocantins apresenta patamares menores de taxa de desmatamento desde o início da 

série histórica.  

5.1.1.4 Tocantins 

Figura 8: Taxa de Desmatamento – Todos os municípios (Fronteira TO) 
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Figura 9: Taxa de Desmatamento – Municípios Fronteiriços (Fronteira TO) 

 

   

 

 

 

No caso das comparações envolvendo o estado do Tocantins, observa-se taxas de 

desmatamento menores que o Pará e Mato Grosso e taxas semelhantes que o 

Maranhão, ainda que o comportamento do gráfico seja variável entre os estados até 

2010, quando passam a seguir a mesma trajetória.  

 

Chama a atenção a comparação das fronteiras com o Pará e Maranhão no início da 

série, em especial no ano de 2005, quando foram observadas as maiores taxas de 

desmatamento entre todas as amostras, nos municípios do Pará e do Maranhão 

localizados na fronteira com Tocantins. 
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5.1.2 Estimativas OLS 

Nessa seção serão apresentados os resultados das estimativas de OLS, para todas 

as fronteiras das quais o Amazonas faz parte, uma vez que é o único estado que 

performa constantemente melhor que seus pares na fronteira, ainda que em alguns 

casos as diferenças sejam pequenas, quando visualizadas através do gráfico.    

 

Também serão apresentados os resultados de outras fronteiras que apresentaram 

grandes diferenças de desmatamento entre um estado e outro quando analisadas 

através dos gráficos: MT/TO, MT/PA e PA/TO 

5.1.2.1 Amazonas/Acre 

Tabela 1: Estimativas de OLS – Fronteira AM/AC 

Amazonas/Acre 

1 2 3 4 

Estado 
Estado + 
Controle 

Municípios 
Fronteira 

Municípios Fronteira 
+ Controle 

Dummy AM 
-0.0074*** -0.0008* -0.0075*** 0.0008 

(0.000) (0.000) (0.00129) (0.001) 

Desmatamento Inicial 
  0.0470***   0.0517*** 

  (0.002)   (0.004) 

Constante 
0.0122*** 0.0038 0.0138*** 0.0043 

(0.000) (0.001) (0.001) (0.002) 

Observações 1680 1680 360 360 

R2 Ajustado 0.161 0.418 0.195 0.468 

Erros-padrão em parênteses 
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01         

 

O modelo sem controle aponta um impacto de menos 0,75 pontos percentuais no 

desmatamento no caso do Amazonas, e um impacto de mais 0,08 pontos percentuais 

quando incluído o controle Desmatamento Inicial, no entanto sem significância 

estatística, indicando que a diferença no desmatamento inicial pode explicar a 

diferença do desmatamento nas fronteiras dos dois estados.  

 

A ordem de grandeza e a significância estatística do Desmatamento Inicial são 

similares tanto na amostra com todos os municípios do estado quanto naquela restrita 

aos municípios fronteiriços.  
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5.1.2.2 Amazonas/Mato Grosso 

Tabela 2: Estimativas de OLS – Fronteira AM/MT 

Amazonas/Mato Grosso 

1 2 3 4 

Estado 
Estado + 
Controle 

Municípios 
Fronteira 

Municípios Fronteira 
+ Controle 

Dummy AM 
-0.0111*** -0.0087*** -0.0063*** -0.0036** 

(0.001) (0.001) (0.001) (0.002) 

Desmatamento Inicial 
  0.0103***   0.0917** 

  (0.001)   (0.045) 

Constante 
0.0284*** 0.0255*** 0.0067*** 0.0027 

(0.001) (0.001) (0.002) (0.003) 

Observações 3829 3829 80 80 

R2 Ajustado 0.251 0.263 0.425 0.447 

Erros-padrão em parênteses 
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01         

 

As estimativas apontam um efeito de menos 0,36 pontos percentuais de 

desmatamento nos municípios fronteiriços do Amazonas em relação aos do Mato 

Grosso para o modelo sem o controle do estoque de floresta.   

 

Em ambas as amostras o controle proposto apresenta significância estatística.  

5.1.2.3 Amazonas/Pará 

Tabela 3: Estimativas de OLS – Fronteira AM/PA 

Amazonas/Pará 

1 2 3 4 

Estado 
Estado + 
Controle 

Municípios 
Fronteira 

Municípios Fronteira 
+ Controle 

Dummy AM 
-0.1111 0.0024 -0.0011*** -0.0010*** 

(0.0857) (0.101) (0.001) (0.001) 

Desmatamento Inicial 
  0.372**   0.0240*** 

  (0.175)   (0.002) 

Constante 
0.0777 -0.0421 0.00231*** 0.0029** 

(0.195) (0.203) (0.001) (0.001) 

Observações 3787 3787 220 220 

R2 Ajustado 0.0012 0.002 0.112 0.492 

Erros-padrão em parênteses 
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01         

 

As estimativas indicam um efeito de menos 0,10 pontos percentuais de desmatamento 

nos municípios fronteiriços do Amazonas quando comparados com os do Pará, tanto 

no modelo sem controle quanto no que considera o estoque inicial de floresta. 



35 
 

 

5.1.2.4 Amazonas/Rondônia 

Tabela 4: Estimativas de OLS – Fronteira AM/RO 

Amazonas/Rondônia 

1 2 3 4 

Estado 
Estado + 
Controle 

Municípios 
Fronteira 

Municípios Fronteira 
+ Controle 

Dummy AM 
-0.0176*** -0.0098*** -0.0142*** -0.0062** 

(0.001) (0.001) (0.001) (0.003) 

Desmatamento Inicial 
  0.0181***   0.0620*** 

  (0.002)   (0.187) 

Constante 
0.0294*** 0.0210*** 0.0164*** 0.0073** 

(0.002) (0.002) (0.002) (0.003) 

Observações 2280 2280 120 120 

R2 Ajustado 0.322 0.346 0.726 0.751 

Erros-padrão em parênteses 
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01         

 

As estimativas nos indicam um efeito de menos 0,6 pontos percentuais de 

desmatamento no Amazonas em comparação com Rondônia nos municípios 

localizados na fronteira estadual.  

 

Em ambas as amostras Desmatamento Inicial apresenta significância estatística. 

5.1.2.5 Amazonas/Roraima 

Tabela 5: Estimativas de OLS – Fronteira AM/RR 

Amazonas/Roraima 

1 2 3 4 

Estado 
Estado + 
Controle 

Municípios 
Fronteira 

Municípios Fronteira 
+ Controle 

Dummy AM 
-0.0026*** -0.0024*** -0.0020*** -0.0013*** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Desmatamento Inicial 
  0.0324***   0.0290*** 

  (0.002)   (0.006) 

Constante 
0.0073*** 0.0060*** 0.0047*** 0.0036*** 

(0.000256) (0.001) (0.001) (0.001) 

Observações 1540 1540 200 200 

R2 Ajustado 0.101 0.229 0.379 0.447 

Erros-padrão em parênteses 
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01         

 

Para a fronteira entre Amazonas e Roraima, encontramos um efeito de menos 0,13 

pontos percentuais de desmatamento nos municípios localizados no Amazonas. Em 

ambas as amostras Desmatamento Inicial apresenta significância estatística.  
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5.1.2.6 Mato Grosso/Tocantins 

Tabela 6: Estimativas de OLS – Fronteira AM/AC 

Mato Grosso/Tocantins 

1 2 3 4 

Estado 
Estado + 
Controle 

Municípios 
Fronteira 

Municípios Fronteira 
+ Controle 

Dummy MT 
-0.0065*** -0.0050** 0.0081*** 0.0048*** 

(0.001) (0.001) (0.002) (0.002) 

Desmatamento Inicial 
  0.0150***   0.0301*** 

  (0.002)   (0.009) 

Constante 
0.0468*** 0.0408*** 0.0134*** 0.0131*** 

(0.003) (0.003) (0.004) (0.003) 

Observations 4142 4142 140 140 

R2 Ajustado 0.125 0.131 0.317 0.468 

Erros-padrão em parênteses 
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01         

 

Na fronteira entre o Mato Grosso e o Tocantins as estimativas apontam para um efeito 

de 0,48 pontos percentuais a mais de desmatamento nos municípios localizados no 

Mato Grosso, em relação àqueles localizados no Pará. Em ambas as amostras 

Desmatamento Inicial é estatisticamente significante.  

 

Vale destacar a mudança de comportamento ao alterar as amostras. Enquanto as 

estimativas apontam um efeito de maior desmatamento no Mato Grosso quando a 

amostra é restrita aos municípios que compartilham a fronteira com o Tocantins, 

observamos o efeito contrário ao ampliar a amostra para todos os municípios do 

estado.  

5.1.2.7 Pará/Mato Grosso 

Tabela 7: Estimativas de OLS – Fronteira PA/MT 

Pará/Mato Grosso 

1 2 3 4 

Estado 
Estado + 
Controle 

Municípios 
Fronteira 

Municípios Fronteira 
+ Controle 

Dummy PA 
0.0959 0.0826 -0.0045*** 0.0028* 

(0.059) (0.060) (0.002) (0.002) 

Desmatamento Inicial 
  0.2007*   0.05059*** 

  (0.111)   (0.005) 

Constante 
0.0007 -0.0527 0.0288*** 0.0165*** 

(0.142) (0.146) (0.004) (0.00229) 

Observações 5136 5136 299 299 

R2 Ajustado 0.005 0.002 0.425 0.559 

Erros-padrão em parênteses 
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01     
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Na fronteira entre o Mato Grosso e o Pará as estimativas apontam para um efeito de 

0,28 pontos percentuais a mais de desmatamento para os municípios localizados do 

lado do Pará da fronteira. O modelo sem controle aponta um efeito contrário, de 0,45 

pontos percentuais a menos de desmatamento. Para ambas as amostras 

Desmatamento Inicial é estatisticamente significante.  

5.1.2.8 Pará/Tocantins 

Tabela 8: Estimativas de OLS – Fronteira PA/TO 

Pará/Tocantins 

1 2 3 4 

Estado 
Estado + 
Controle 

Municípios 
Fronteira 

Municípios Fronteira 
+ Controle 

Dummy PA 
0.0871 0.0928 0.0115*** 0.0113*** 

(0.077) (0.077) (0.003) (0.003) 

Desmatamento Inicial 
  0.1935   0.0059 

  (0.122)   (0.005) 

Constante 
0.0037 -0.0682 0.0778*** 0.0745*** 

(0.186) (0.191) (0.006) (0.007) 

Observações 4100 4100 580 580 

R2 Ajustado 0.002 0.007 0.354 0.377 

Erros-padrão em parênteses 
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01         

 

Nessa fronteira estimamos um efeito de 1,13 pontos percentuais para os municípios 

localizados do lado do Pará da fronteira, sendo esse o maior efeito encontrado em 

todas as análises. Essa é a única fronteira analisada onde o controle Desmatamento 

Inicial não é estatisticamente significante.  

5.1.3 Principais Resultados 

As estimativas nos mostram que o Amazonas está associado a menores taxas de 

desmatamento que todos os seus vizinhos, quando consideradas as amostras 

restritas aos municípios fronteiriços. A única exceção foi o Acre, onde não foi 

diferença com significância estatística para o modelo com o controle. Ainda assim, o 

modelo sem controle mostraria taxas de desmatamento menores para o Amazonas 

também.  

 

Além disso chamam a atenção também a fronteiras do PA/TO, por apresentar a 

maior diferença entre estados, 1,13 pontos percentuais, quase o dobro da segunda 

maior diferença, encontrada na fronteira AM/RO. 
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5.2 Agropecuária 

Nessa seção serão apresentados a evolução dos rebanhos bovinos, medidos como 

cabeça de gado/área, assim como a área total de plantação de soja, para as regiões 

de fronteira discutidas nas estimativas da seção anterior.  

 

Também serão discutidas as áreas dedicadas às atividades da pecuária e do cultivo 

de soja em função do total desmatado no período, buscando identificar possíveis 

relações que reforcem, ou não, a hipótese de que o desenvolvimento dessas 

atividades econômicas na Amazônia Legal pode estar diretamente associado ao 

desmatamento. 
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5.1.3 Soja 

Figura 10: Evolução – Cultivo de Soja (Hectares) 
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A Figura 10 mostra uma tendência de estabilidade nas áreas de cultivo de soja entre 

2000 e 2010, com pequenas variações. No caso das fronteiras onde o Amazonas está 

presente essas variações flutuam próximas de zero, enquanto as outras fronteiras 

apresentam números maiores, em torno de 200 hectares. Ou seja, além de possuir 

áreas de cultivo de soja menores do que seus vizinhos na fronteira, as fronteiras das 

quais o Amazonas faz parte apresentam menores áreas de cultivo de soja, indicando 

que a proximidade com o Amazonas pode estar relacionada com menor propensão 

ao cultivo de soja.  

 

Após o ano de 2010, continuamos a observar uma tendência de estabilidade próxima 

ao zero no Amazonas, enquanto seus vizinhos passam a apresentar tendência de 

alta, ainda que muito tímida quando comparada com as divisas sem a presença do 

Amazonas. Esse efeito é particularmente proeminente na fronteira com Rondônia, que 

apresentava níveis semelhantes de área para cultivo que o Amazonas até 2014, a 

partir de quando há uma clara tendência de alta.  

 

Nas demais fronteiras todos os estados apresentam tendência de alta. No entanto, 

esse efeito é maior no estado do Mato Grosso tanto na fronteira com o Pará quanto 

com o Tocantins. Vale destacar que, em ambos os casos, os números eram 

semelhantes até por volta de 2010, quando há um descolamento do Mato Grosso, que 

chega a apresentar uma área cerca de 5 vezes maior que o Tocantins e 3 vezes maior 

que o Pará nas respectivas fronteiras, indicando que parece haver estímulos à 

produção de soja no Mato Grosso. 
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5.1.4 Pecuária Bovina 

Figura 11: Evolução – Rebanho Bovino (cabeça de gado/km2) 
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Mais uma vez, o Amazonas apresenta comportamento similar em todas as fronteiras, 

com índices constatemente menores de rebanho, apresentando tendência de 

estabilidade próximo de zero. Nas fronteiras do Amazonas, apenas Acre e Pará se 

assemelham ao Amazonas, também apresentando números pequenos e constantes. 

Já nas fronteiras com Mato Grosso, Rondônia e Roraima há uma clara tendência de 

distanciamento, com aumento praticamente constante do rebanho bovino nesses 

estados.  

 

Além disso, assim como na discussão anterior, as fronteiras compartilhadas com o 

Amazonas apresentam índices significativamente menores de rebanho.  

5.1.5 Discussão 

Até agora, identificamos que, tanto na pecuária quanto no cultivo de soja, as fronteiras 

compartilhadas com o Amazonas são as com menores números e maior tendência de 

estabilidade. Além disso, ao analisar apenas as fronteiras nas quais o Amazonas está 

presente, constatamos que o Amazonas sempre apresenta números menores ou 

iguais e tendência de estabilidade próxima de zero, enquanto alguns de seus vizinhos 

parecem estar em uma tendência de alta.  

 

Essa tendência de alta é particularmente observada em Rondônia em ambos os 

casos, além do Mato Grosso e Acre, no caso do rebanho bovino.  

 

O próximo passo é estimar a área total ocupada por ambas as atividades em cada 

fronteira (agricultura de soja e pecuária) e compará-las com a área total desmatada. 

Isso nos permite avaliar se faz sentido supor que o desenvolvimento dessas atividades 

esteja relacionado com o desmatamento.  

 

No caso do cultivo de soja, já possuímos os dados diretamente da PAM. Já para a 

área ocupada pelo rebanho bovino, utilizaremos os dados da PPM e consideraremos 

a média de 1,4 cabeça de gado/hectare para a região Norte estimada a partir dos 

dados do Censo Agropecuário de 2017 realizado pelo IBGE.  
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Os resultados são apresentados a seguir. A tabela exibe as fronteiras e o respectivo 

lado da fronteira (qual estado) está sendo analisado. Em seguida, a área desmatada 

entre 2000 e 2020; a área total ocupada pela pecuária bovina em 2020; a diferença 

entre a área ocupada pela pecuária em 2020 e 2000, ou seja, a quantidade de novas 

áreas destinadas à pastagem no período; e o percentual que essas novas áreas de 

pecuária representam do total desmatado no mesmo período.    

 

Tabela 9: Desmatamento e área destinada à pastagem em hectares   

 

Fronteira Estado 
Área Desmatada 

(2000-20) 
Área Ocupada - 

Pastagem (2020)* 
Novas Áreas de 

Pastagem (2000-20)* 

Novas pastagens 
/Área Desmatada 

(2000-20) 

AM/AC AM 683.100 718.101 526.303 77% 

AM/AC AC 603.560 2.823.220 2.071.236 343% 

AM/MT AM 350.160 230.394 175.099 50% 

AM/MT MT 781.770 1.543.076 1.413.033 181% 

AM/PA AM 69.900 159.077 -73.116 -105% 

AM/PA PA 502.720 616.193 309.611 62% 

AM/RO AM 683.710 562.381 512.000 75% 

AM/RO RO 919.620 1.909.580 1.664.601 181% 

AM/RR AM 53.190 54.013 -31.950 -60% 

AM/RR RR 261.560 340.140 204.480 78% 

MT/TO MT 239.270 684.545 251.505 105% 

MT/TO TO 17.880 702.319 252.526 1412% 

PA/MT PA 3.031.600 5.043.546 3.452.892 114% 

PA/MT MT 1.153.450 4.428.286 3.115.243 270% 

PA/TO PA 767.010 4.461.489 1.381.215 180% 

PA/TO TO 97.960 1.981.189 378.725 387% 

Total 10.216.460 26.257.547 15.603.403 153% 
*Áreas Estimadas 
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Tabela 10: Desmatamento e área destinada ao cultivo de soja em hectares 

 

 

Ao analisar os dados da área ocupada pela cultura de soja na Tabela 10, podemos 

rapidamente descartar a hipótese de que essa atividade possua influência relevante 

no desmatamento observado. As fronteiras estudadas possuem pequenas culturas de 

soja, principalmente quando comparadas com o desmatamento no mesmo período. 

Enquanto o desmatamento total no período foi de 10,2 milhões de hectares, a área 

adicional dedicada ao cultivo de soja foi de 9,6 mil hectares, uma área mais de mil 

vezes menor.  

 

Já no caso do rebanho bovino, muitas das fronteiras analisadas possuem ordens de 

grandeza próximas entre a área desmatada e a área adicional utilizada para pastagem 

no período. Como pode ser observado na Tabela 9, a área adicional de pastagem 

corresponde, no agregado das fronteiras, a 153% do total desmatado, indicando que 

é provável que a pressão por novas áreas destinadas à pastagem tenha exercido 

pressão sobre as áreas de floresta. 

Também vale ressaltar que em alguns casos houve áreas de novas pastagens muito 

superiores à de áreas desmatadas, o que pode ser resultado de desmatamentos 

Fronteira Estado 
Área Desmatada 

(2000-20) 
Área Ocupada –  

Soja (2000) 
Novas Áreas de Soja 

(00-20) 

Novas áreas de 
soja/Área 

Desmatada 
(2000-2020) 

AM/AC AM 683.100 0 0 0% 

AM/AC AC 603.560 10 10 0,00% 

AM/MT AM 350.160 0 0 0,00% 

AM/MT MT 781.770 9 9 0,00% 

AM/PA AM 69.900 0 0 0% 

AM/PA PA 502.720 0 0 0% 

AM/RO AM 683.710 27 17 0,00% 

AM/RO RO 919.620 323 323 0,00% 

AM/RR AM 53.190 0 0 0% 

AM/RR RR 261.560 4 4 0,00% 

MT/TO MT 239.270 2.507 2.506 0,01% 

MT/TO TO 17.880 598 464 0,03% 

PA/MT PA 3.031.600 1.050 1.048 0,00% 

PA/MT MT 1.153.450 2.837 2.836 0,00% 

PA/TO PA 767.010 1.348 1.347 0,00% 

PA/TO TO 97.960 1.051 1.050 0,01% 

Total 10.216.460 9.763 9.614 0,00% 
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antigos que ainda não haviam sido ocupados ou sinal de que essas regiões estão 

aumentando sua produtividade, com maior quantidade de rebanho sem necessidade 

de novas áreas de pastagem.  
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6 Conclusão  

Este trabalho analisou os dados de desmatamento das fronteiras de estados da 

Amazônia Legal, buscando identificar o impacto de estar de um lado ou outro da 

fronteira no desmatamento. Diferenças muito significativas e constantes podem 

indicar que há algo intrínseco aos estados que esteja incentivando ou coibindo o 

desmatamento, uma vez que se espera que municípios próximos sejam mais 

homogêneos entre si do que a média e, portanto, sujeitos a influências externas de 

desmatamento em níveis similares. 

 

Depois de analisar os dados de desmatamento, foram identificadas fronteiras 

estaduais de interesse, seja por apresentarem algum tipo de padrão de 

comportamento ou por diferenças muito significativas de desmatamento. Para essas 

fronteiras foi realizada uma análise adicional, através dos dados da PPA e PPM, 

buscando reforçar ou não a hipótese de que o desmatamento observado poderia estar 

relacionado com uma demanda por novas áreas de plantio de soja ou de pastagem 

para rebanho bovino.  

 

A principal descoberta do trabalho é que estar no Amazonas resulta em taxas de 

desmatamento menores ou iguais que todos os estados nos municípios que 

compartilham a mesma fronteira, além de menor presença de rebanho bovino e 

tendência de estabilidade perto de zero, enquanto a maioria dos outros estados, na 

mesma fronteira, apresentam tendência de alta. Por fim, as fronteiras nas quais o 

Amazonas está presente apresentam menor concentração de rebanho.   

 

Identificamos também que a área ocupada por novas pastagens corresponde a 153% 

do desmatamento ocorrido nas fronteiras analisadas e que cerca de 60% da demanda 

atual por área de pastagem nas fronteiras estudadas ocorreu entre 2000 e 2020. 

Esses fatos reforçam a hipótese de que a pecuária está pressionando a floresta e 

induzindo desmatamento.  

 

Os dados da PAM mostram um fenômeno semelhante, no entanto as áreas destinadas 

ao cultivo de soja são muito pequenas para serem consideradas relevantes para o 

desmatamento.  
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As maiores diferenças de taxa de desmatamento entre estados se encontram na divisa 

do Amazonas com Rondônia e Mato Grosso, que também são as duas fronteiras com 

maior tendência de distanciamento no índice de presença de rebanho, um forte 

indicativo de que ambos os fenômenos estão interligados.  

 

Parece que para os agentes econômicos da pecuária bovina a escolha que maximiza 

o lucro é alocar rebanho fora do Amazonas. A escolha por comparar áreas vizinhas 

reduz consideravelmente as chances de mudanças bruscas na vegetação, hidrografia, 

solo e outras condições da terra e do clima que poderiam tornar a pecuária mais 

atrativa em um lado da fronteira do que do outro e que poderiam explicar as 

diferenças.  

 

Portanto, a principal hipótese desse trabalho é que, por motivos intrínsecos ao estado, 

é menos vantajoso desmatar no Amazonas e que a principal finalidade do 

desmatamento é a ocupação da terra através da pecuária. Isso pode ocorrer tanto 

com o objetivo de lucrar com a atividade econômica quanto como uma estratégia para 

adquirir posse da terra, usando a pecuária como instrumento para grilagem.  

 

No entanto, os dados analisados não permitem estabelecer uma relação causal entre 

a pecuária e o desmatamento, muito menos os eventuais mecanismos. Um primeiro 

passo para avançar seria analisar a posição geográfica das pastagens e analisar até 

que ponto elas se sobrepõem (e com qual intervalo de tempo) a áreas de 

desmatamento. Em seguida, podem ser estudados aspectos institucionais, como leis 

e ações dos governos locais, assim como fiscalização, por exemplo ao comparar os 

autos de infração aplicados pelo IBAMA em municípios fronteiriços.  

 

Essas questões deverão ser aprofundadas em trabalhos futuros a fim de entender a 

razão de regiões tão próximas apresentarem comportamentos tão diferentes no 

desmatamento.  
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