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Resumo 

O presente estudo tem por objetivo investigar como os elementos de governança influenciam 
o desmatamento nos municípios amazônicos. Para tanto, utiliza-se a análise de regressões 
quantílicas, que permite inferir quais são os padrões da heterogeneidade condicional dos 
fatores do desmatamento, examinando diferentes quantis da distribuição do desmatamento. 
Com base nos resultados encontrados, assume-se que o desmatamento enquanto 
externalidade ambiental negativa tem uma relação indireta com a governança. Destaca-se que 
o padrão de distribuição do desmatamento nos municípios em função da expansão das áreas 
onde se desenvolve as atividades tradicionais mais degradadoras pode ser impactado de 
diferentes formas pelos fatores que guardam relação com a condução das ações de 
governança. Nesse sentido, assevera-se que políticas que estimulam o uso da terra, como a 
expansão das terras agrícolas e os projetos de assentamentos rurais, acabam por induzir os 
agentes econômicos a promover a derrubada da floresta. Por outro lado, ações de governança 
ambiental como o estabelecimento de áreas protegidas, a cooperação do município com órgão 
estadual de meio ambiente, com políticas direcionadas a melhoria da qualidade das condições 
de vida humana são imperativas relevantes para arrefecer o desmatamento. Considerando 
esses aspectos, os resultados encontrados reforçam a tese de que a qualidade da governança é 
instrumental para a redução do desmatamento. 
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Abstract 

The present study aims to investigate how governance elements influence deforestation in 
Amazonian municipalities. This study is based on quantile regression analysis, which allows 
us to find the conditional heterogeneity patterns of deforestation factors by investigating 
differences in quantiles of deforestation distribution. The results indicate that deforestation as 
a negative environmental externality has an indirect relationship with governance actions. It 
is noteworthy that, the pattern of deforestation distribution in the municipalities due to the 
expansion of the areas where the most degrading traditional activities are developed may be 
impacted in different ways by the factors that are related to the governance. In this sense, it is 
argued that policies that encourage land use, such as agricultural land expansion and rural 
settlement projects, ultimately induce economic agents to promote forest clearing. On the 
other hand, environmental governance actions such as the establishment of protected areas, 
the municipality cooperation with the state environmental agency, along with policies aimed 
at improving the quality of human living conditions are relevant imperatives to reduce 
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deforestation. Considering these aspects, the findings and conclusions of this research 
reinforce the thesis that the quality of governance plays a key role in reducing deforestation. 
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1. Introdução 

O conceito de governança ganhou atenção internacional devido ao reconhecimento da 
necessidade de explorar as fronteiras entre o Estado e a sociedade (Kjaer, 2011). Este sentido 
de governança parte do princípio de que o Estado não é a única autoridade que estabelece 
regras, e que o diálogo entre entidades públicas, agentes econômicos e partes interessadas é 
necessário para o bem-estar da sociedade na totalidade. E ainda, a governança é a maneira 
pela qual o poder é exercido na gestão dos recursos sociais e econômicos de um país com o 
objetivo de desenvolvimento (BANCO MUNDIAL, 1992; Gonçalves, 2005; Fukuyama, 
2013; Dias, Dias; Magnusson, 2015). 

Ademais, a governança se tornou um conceito bastante difundido, de modo que pode ser 
aplicado a diferentes áreas do conhecimento. Em particular, na área ambiental, a governança 
ambiental pode ser definida como o arcabouço institucional de regras, instituições, processos 
e comportamentos que afetam a maneira pela qual os poderes são exercidos na esfera das 
relações políticas ou ações relacionadas ao sistema ecológico (Baud; Castro; Hogeboom, 
2011). 

Nesse contexto, as pessoas e a sociedade, em geral, através de organizações da sociedade 
civil devem se mobilizar em favor da conservação ambiental, dos princípios e diretrizes de 
sociedades sustentáveis, nas quais a dignidade da qualidade de vida de todas as pessoas, a 
democracia, a diversidade, a justiça, entre outros valores, sejam possíveis para todos. Assim, 
é um desafio o aprimoramento das condições de governança, local a global, que envolvam 
tanto regimes multilaterais, de instrumentos de comando e controle mediado pelo Poder 
Público regulamentado e gestor de interesses da sociedade como de instrumentos econômicos 
por meio dos quais o mercado e as empresas assumem os custos ambientais e sociais que 
surgem de suas atividades. 

Dentro dessa perspectiva, assevera-se que as estruturas e qualidades da governança 
constituem fatores determinantes da coesão ou do conflito social, do êxito ou do fracasso do 
desenvolvimento econômico, da preservação ou deterioração do meio ambiente natural, bem 
como do respeito ou violação dos diretos humanos e das liberdades fundamentais (Gomides; 
Silva, 2009). 

Sobre este aspecto, os objetivos apoiados pela governança e meios de atingi-los acabam 
por ser mais duradouros (Araújo, 2011), entre eles, inclui-se o debate acerca da governança 
das florestas, especialmente as florestas tropicais, que se tornou intenso, tanto no Brasil 
quanto no exterior. 

Sobre o tema, Baud, Castro e Hogeboom (2011) assevera que os países da América 
Latina tem um papel-chave nos debates globais sobre causas e soluções para problemas 
ambientais e mudanças climáticas. Por exemplo, em 2008, o Brasil prometeu reduzir o 
desmatamento da Amazônia e iniciar o primeiro programa nacional de redução de emissões 
de CO2 por desmatamento e degradação florestal (REDD). Assim, a governança ambiental 
tem sido reformulada por cientistas sociais que propõe novas perspectivas institucionais sobre 
a gestão de recursos naturais. 

Sobre essa nova abordagem, também guarda relação com o conceito de justiça ambiental 
que coloca em posição central a distribuição de benefícios e custos ambientais, habilitação de 
grupos marginalizados, inclusão dos gêneros e a redução da pobreza (Carruthers, 2008) e, 



ainda, as políticas ambientais, onde há uma gradual redefinição da posição do Estado (Eakin; 
Lemos, 2006). 

Por todos esses aspectos, o presente artigo considera que o desmatamento de florestas na 
Amazônia é um fenômeno determinado por múltiplas causas, tais como políticas de 
colonização no passado (Mahar, 1989; Kampel; Câmara; Quintanilha, 2000; Becker, 2005), 
processos migratórios e investimento em infraestrutura (Nepstad et al., 2001; Fearnside, 
2005), extração madeireira (Fearnside, 1993), pecuária, agronegócio (Alencar et al., 2004; 
Soares-Filho, 2005), que acabam por gerar uma autocorrelação espacial com o desmatamento 
(Soares-Filho et al., 2004).  

Sendo a redução do desmatamento um dos principais desafios da governança na 
Amazônia brasileira (Ipea, 2011; Lima, 2011; Medina, 2012), o presente estudo objetiva 
investigar como os elementos de governança influenciam o desmatamento nos municípios 
amazônicos. Para avaliar essa questão, utiliza-se a análise de regressões quantílicas, que foi 
uma metodologia desenvolvida por Koenker e Basset (1978), que permite inferir quais são os 
padrões da heterogeneidade condicional dos fatores do desmatamento, examinando diferentes 
quantis da distribuição condicional da área desmatada municipal. 
2. Literatura empírica relacionada ao desmatamento 

Desde os anos 1990, a literatura empírica produzida sobre fatores determinantes do 
desmatamento vem crescendo. Aspectos socioeconômicos têm sido citados como causas 
subjacentes do desmatamento, os quais influenciam indiretamente os agentes econômicos 
através de vários canais de transmissão. Os fatores ligados ao desenvolvimento econômico, 
demográficos, macroeconômicos e institucionais são comumente mencionados em pesquisas 
pelo mundo (Damette; Delacote, 2012). 

A relação entre o desenvolvimento econômico e o desmatamento tem sido amplamente 
discutida no âmbito da hipótese da Curva de Kuznets Ambiental (EKC), a qual defende a 
ideia de uma curva em formato de U invertido quando se relaciona a renda per capita e a 
degradação ambiental (Grossman; Helpman, 1991). Segundo essa tese, em estágios iniciais 
de desenvolvimento, o crescimento econômico está positivamente relacionado à degradação 
ambiental, no entanto, quando a renda per capita atinge certo patamar, a degradação começa 
a decrescer com o crescimento (Soares-Filho et al., 2004; Culas, 2007; Oliveira; Almeida, 
2010; Indarto; Mutaqin, 2016). Adicionalmente, assevera-se que regiões com alta densidade 
populacional (especialmente densidade rural) e alto crescimento das populações tendem a 
experimentar altos índices de desmatamento (Cropper; Griffiths, 1994).  

Outros fatores relacionados à conjuntura macroeconômica do país como os preços da 
agricultura e da madeira, taxas de câmbio real e exportações podem induzir a mudança de uso 
da terra, implicando em desmatamento (Damette e Delacote, 2012). O aumento dos preços 
dos produtos agrícolas, por exemplo, que representam um incentivo à expansão da 
agricultura, tem sido apontada como uma das principais causas do desmatamento 
(Kaimowitz; Angelsen, 1998; Soares-Filho, 2005; Nepstad et al., 2014). 

Por exemplo, Damette e Delacote (2012) utilizam regressões quantílicas e fazem uma 
análise da heterogeneidade do desmatamento observado em 59 países em desenvolvimento 
no período de 1972 a 1994. Os resultados demonstram que a distribuição do desmatamento é 
um fator relevante em estudos sobre os determinantes desse fenômeno. A extração de 
madeira, preços da madeira e crescimento da renda revelaram-se como as principais 
influências em países mais vulneráveis, onde o desmatamento já é um problema estabelecido. 

No que tange a hipótese de transição de florestas, argumenta-se que, regiões com grandes 
áreas de remanescentes de florestas tendem a apresentar altas taxas de desmatamento. A ideia 
por trás dessa hipótese é que a utilidade marginal da floresta na região com grande 
remanescente é baixa em comparação à terra agrícola, o que significa um incentivo para a 
conversão da floresta para este uso. À medida que a floresta vai se tornando escassa e o 



desmatamento toma grandes proporções, a utilidade marginal da floresta aumenta, assim, 
diminuindo a utilidade marginal da agricultura (Ewers, 2006; Damette; Delacote, 2012).  

Desse modo, a dotação inicial da floresta possui uma relação positiva com o 
desmatamento, pois quanto maior a área de floresta, menos onerosa é a extração de madeira 
devido às atividades ligadas ao transporte e à escassez e, segundo, menor será a 
disponibilidade de terras a serem utilizadas na agropecuária, diminuindo a pressão sobre as 
florestas (Nepstad et al., 2008; Ferreira; Coelho, 2015). 

Além dos fatores socioeconômicos, o papel de fatores político-institucionais e de 
governança sobre a dinâmica do desmatamento vem sendo amplamente discutidos na 
literatura internacional. Em termos gerais, a qualidade da governança pública, direitos 
políticos e liberdade, controle da corrupção, estado de direito, entre outros, que são 
indicadores amplamente utilizados, estão relacionados a um arcabouço institucional que 
expressa uma melhor gestão ambiental, comportamentos positivos, eficiência e melhor 
aplicação das políticas públicas (Ceddia et al., 2014; Wehkamp et al., 2018). Em termos 
gerais, entende-se que a qualidade da governança é instrumental para a redução do 
desmatamento (Barbier; Burgess, 2002; Culas, 2007; Umemiya; Rametsteiner; Kraxner, 
2010; Jung; Polasky, 2018; Rodrigues, 2018). 

Outros autores como Garrett, Lambin e Naylor (2012), utilizando modelagem 
econométrica espacial, avaliam a influência da posse da terra, política de uso da terra, 
cooperativas e acesso ao crédito na produção de soja no Brasil, no período 2006 - 2010. 
Segundo os autores, a produção e a lucratividade da soja aumentam à medida que a 
infraestrutura da cadeia de suprimentos melhora nos biomas, Cerrado e Amazônia. Os 
resultados do estudo fornecem evidências de que uma melhor governança refletida por uma 
maior disponibilidade de crédito fundiário e políticas que estimulam a expansão do uso da 
terra resulta em altos níveis de desmatamento. 

Segundo Diniz e Oliveira Jr. (2009), que desenvolvem um estudo utilizando diferentes 
instrumentos analíticos e técnicas de estimação, entre elas a análise quantílica para avaliar o 
desmatamento em 553 municípios da Amazônia Legal no período 1997 – 1998, fica evidente 
que nos municípios mais desmatados não só a pecuária, mas também as culturas permanentes 
e temporárias atuam no sentido de aumentar o desmatamento.  

Os autores ponderam que quando as culturas permanentes e temporárias são implantadas 
elas aproveitam áreas anteriormente ocupadas por pastos ou áreas já degradadas. Entretanto, 
no momento seguinte passam a requerer novas áreas, o que torna essas atividades 
impulsionadoras da fronteira agrícola, em sua expansão territorial. O estudo também conclui 
que nas áreas mais devastadas o crédito rural se direcionou prioritariamente para a pecuária e, 
depois para outras atividades econômicas.  

Ademais, as variáveis representativas do capital humano demonstraram-se relevantes 
para explicar o desmatamento, em particular, a educação de adultos favorece a criação de 
alternativas de sobrevivência das famílias que significam uma menor pressão sobre o uso de 
recursos naturais. Desse modo, melhores níveis educacionais permite que os indivíduos 
enveredem por atividades econômicas como a de serviços, por exemplo, em detrimento de 
atividades mais degradadoras como a exploração madeireira e a pecuária. 

Sobre esse aspecto, as evidências empíricas acerca das causas subjacentes do 
desmatamento que estão associadas às atividades econômicas da agropecuária e exploração 
florestal podem ser capturadas por meio de variáveis proxies que refletem a qualidade de vida 
dos indivíduos em resposta a políticas públicas para o desenvolvimento sustentável. 

Ainda nesse sentido, a qualidade da governança ambiental, evidenciada por políticas 
ambientais como o estabelecimento de áreas protegidas, concorre positivamente para a queda 
do desmatamento (Azevedo-Ramos et al., 2006; Azevedo-Ramos e Moutinho, 2018; 
Wehkamp et al., 2018). 



Acerca dos estudos que priorizam a escala municipal, afirma-se frequentemente que a 
participação municipal é imperativa para combater o desmatamento. O município representa 
a menor esfera de governo no Brasil e possui relativa autonomia em finanças, política e 
gestão. Essa autonomia, embora não represente autossuficiência, afeta a formulação e 
implementação de políticas públicas (Dias; Medina, 2012; Dias; Dias; Magnusson, 2015). 
Assim, defende-se a ideia de que o desmatamento na Amazônia reflete os parâmetros 
socioeconômicos de cada município (Kampel, Câmara e Quintanilha, 2005). 

Adicionalmente, os governos municipais têm responsabilidades pela gestão ambiental, 
algumas das quais são exclusivas e enquanto outras são comuns a esferas governamentais 
maiores. Portanto, as estatísticas oficiais locais podem refletir, ainda que indiretamente, a 
governança do município. Assim, assevera-se que isto pode ser medido de forma mais 
detalhada em cada unidade municipal, como a proposta de pesquisa desenvolvida neste 
artigo. 
3. Governança ambiental e desmatamento na Amazônia 

Iniciativas diretas de governança para garantir maior sustentabilidade econômica e 
ambiental na Amazônia, levando a reduções no desmatamento, poderiam ser implementadas 
por medidas como: incentivar a restauração de antigas fronteiras por incentivos para 
atividades econômicas positivas e ambientalmente mais amistosas; fazer investimentos em 
uma rede de estradas locais em torno de centros comerciais e cidades, o que poderia constituir 
uma parte importante de uma “rede de cidades” sustentável (Becker, 2009); apoiar programas 
de crédito através de serviços de extensão rural para produtores envolvidos em produção 
sustentável; e ampliação de áreas protegidas (Nepstad et al., 2006). Essas iniciativas, entre 
outras, teriam um potencial para reduzir a necessidade do uso de mais terras, bem como 
incentivariam o cultivo de culturas perenes, manejo florestal de baixo impacto e outras 
formas de produção mais sustentáveis. 

Essas ações, combinadas com políticas de incentivos e pagamentos por serviços 
ambientais, coordenadas por mecanismos como o REDD, poderiam alterar o curso histórico 
de desenvolvimento e crescimento econômico da região (Moutinho et al., 2011). 

Acerca da criação de Áreas Protegidas (AP), argumenta-se que essa iniciativa tem sido 
uma das principais estratégias de conservação, redução do desmatamento e proteção de terras 
ocupadas por populações tradicionais na Amazônia brasileira (BRASIL, 2001; Hargrave; 
Kis-katos, 2013; Walker et al., 2014). 

Ademais, as áreas protegidas constituem um instrumento primordial para combater a 
especulação com terras, além de garantir o uso do território por populações tradicionais, as 
quais sofrem constantes ameaçadas de invasores e violência (Espada et al., 2017). A 
expansão de áreas protegidas na Amazônia em 59,6 milhões de hectares entre 2003 e 2006 
resultou em uma redução do desmatamento de cerca de 37% (IPAM, 2017). 

Um estudo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) (Soares-Filho et al., 
2010) concluiu que, embora algumas áreas protegidas da Amazônia mostrem sinais claros de 
desmatamento, a porcentagem de terra desmatada nessas áreas é geralmente reduzida, não 
excedendo 2%. A porcentagem para reservas extrativistas (RESEX) não excede 3% e é de 
cerca de 1% para territórios indígenas (TI). A falha dos governos estaduais e federal em 
alocar essas áreas, resulta em inadequada supervisão por agência pública, assim, as tornando 
um alvo fácil para a grilagem das terras e usos indevidos (IPAM, 2017; Azevedo-Ramos; 
Moutinho, 2018). 

Pela ótica de políticas públicas, Alencar et al. (2016) argumentam que a categoria de uso 
da terra, assentamentos de reforma agrária na Amazônia foram concebidas no sentido de 
promover a distribuição de terras, alocando estas para agricultores familiares sem terra, além 
da função econômica de prover grande parte dos alimentos produzidos por este segmento 
produtivo. Entretanto, as atividades desenvolvidas nos assentamentos pelos colonos, sem 



alternativas tecnológicas e sem infraestrutura de boa qualidade, são voltadas a extração de 
madeira e conversão da terra em pastagens para uma futura venda, as quais têm um grande 
potencial para gerar desmatamento e degradação florestal. 

Segundo Ludewigs et al. (2009), o contexto local influencia a dinâmica de ocupação das 
terras, porém, de modo geral, esse padrão de destruição florestal é válido para a maior parte 
das áreas de assentamento, o que explica as altas taxas de desmatamento nessas áreas. 

Do total das áreas dos assentamentos (217,801 km2), cerca de 106,580 km2 (49%) foram 
desmatados até 2004. Até então a maior participação no desmatamento total (81%) se 
concentrou nos assentamentos no estado do Pará, Rondônia e Mato Grosso, principalmente 
ao longo do Arco do Desmatamento. A perda florestal nos assentamentos representa 15% do 
total do desmatamento na Amazônia até 2004 (cerca de 696 mil km2) (Brandão Jr. e Souza 
Jr., 2006). Desse modo, o grande desafio da política para assentamentos é garantir o acesso às 
terras para pequenos agricultores, conservando os recursos florestais da Amazônia 
(Tourneau; Bursztyn, 2010, Alencar et al., 2016). 

Apesar das perdas de cobertura florestal observada nas duas últimas décadas do século 
XX e no início do século XXI, o desmatamento apresentou um declínio desde 2005. Segundo 
dados do Programa de Monitoramento do Desmatamento da Amazônia Brasileira (PRODES), 
a taxa média de destruição da floresta amazônica entre 2006 e 2010 foi de 11.651 km2. 

Sobre essa tendência, embora fatores econômicos, como o boom das commodities, 
tenham influenciado na queda do desmatamento, a redução drástica durante esse período para 
65% da média histórica (19.500 km2) deveu-se as intervenções efetivas do governo brasileiro 
(Nepstad et al., 2009; Soares-Filho et al., 2010). Nesse contexto, acredita-se que os elementos 
essenciais para estabelecer a governança ambiental na região e acabar com a destruição da 
floresta estavam surtindo efeito. 

Segundo Assunção, Gandour e Rocha (2012), o Governo Federal e o Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) visavam combater o desmatamento e promover a conservação da floresta 
diretamente por três principais políticas: o fortalecimento das estratégias de comando e 
controle; a extensão da proteção territorial; e a adoção de políticas de crédito condicional. 

Essa trajetória de queda do desmatamento recente não pode ser explicada por fatores 
causais de forma simples, uma vez que, há diversos setores e processos que atuam sobre a 
governança na região (Hecht, 2012). Embora tenha ocorrido a uma drástica reformulação das 
políticas ambientais nos anos 2000, que contribuíram para a conformação da governança 
ambiental decisiva para o combate ao desmatamento na Amazônia, dois anos se destacam 
como pontos de inflexão no contexto institucional do país: 2004 e 2008. O primeiro ponto 
ocorre com o lançamento do PPCDAm em 2004, conduzindo a uma série de mudanças na 
política de meio ambiente brasileira. 

Entre elas, a capacidade de monitoramento baseado em sensoriamento remoto na 
Amazônia brasileira melhorou significativamente após a criação, em 2004, do Sistema de 
Detecção do Desmatamento em Tempo Real (DETER) do INPE e do Centro de 
Monitoramento Ambiental (CEMAM) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis, Ibama). 

Segundo Neto, Castro e Brandão (2017, p. 116), houve alguns avanços na interlocução 
entre as instituições federais e regionais, de acordo com o princípio da transversalidade com 
vistas a atingir os objetivos de desenvolvimento regional, uma vez que, o Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) planejou algumas ações em conformidade com os planos da PNDR, até 
mesmo por ter sido um dos propositores do PAS. Acerca disso, os municípios alvos do Plano 
de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm) do 
MMA seguem os três planos sub-regionais da PNDR, objetivando implantar ações de 
ordenamento fundiário e territorial. Avalia-se que embora o PPCDAm não cite 
explicitamente a PNDR, o objetivo seria de convergir as iniciativas. 



A segunda mudança de destaque na legislação ambiental brasileira foi introduzida pelo 
Decreto Presidencial 6.321 em dezembro de 2007, que estabeleceu o Programa Municípios 
Críticos, sendo que a primeira lista de municípios que mais desmatam publicada por meio da 
Portaria do MMA n.º 28, de 24 de janeiro de 2008.  

Por meio dessa medida, os estabelecimentos rurais nos municípios prioritários estavam 
sujeitos a políticas de comando e controle mais severas e a um monitoramento de atividades 
irregulares com maior rigor. As medidas específicas que foram adotadas incluíam exigências 
de registro, licenciamento e georeferenciamento das áreas e, ainda, a revisão dos títulos das 
propriedades privadas, bem como visavam à identificação de documentos fraudados e 
ocupações ilegais das terras (Assunção; Gandour; Rocha, 2012). 

Uma medida tomada nesse sentido foi à resolução n.º 3.545 de 2008 do Banco Central do 
Brasil (Bacen) (CMN, 2008), que fez com que o crédito fosse somente concedido a 
produtores rurais isentos de multas por desmatamento ilegal. (Nepstad et al., 2014; IPAM, 
2017).  

Além disso, a resolução do Bacen determina que a concessão de crédito rural para 
imóveis na Amazônia somente pode ocorrer mediante a apresentação do Cadastro Ambiental 
Rural (CAR), do Licenciamento Ambiental Rural (LAR) e do Certificado de Cadastro de 
Imóvel Rural (CCIR). Dessa forma, o CAR é considerado um bom instrumento de gestão 
municipal, uma vez que, este permite a transparência da situação do município (rios, passivos 
ambientais, estradas, etc.) (Guimarães et al., 2011) e, serve de instrumento de informação 
para direcionar ações. 

Acerca dos desafios relacionados ao processo de descentralização das políticas públicas 
voltadas para a promoção do desenvolvimento rural sustentável, no ano de 2003, o governo, 
Lula, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), do Ministério de 
Desenvolvimento Agrário (MDA), propôs uma política de “promoção de desenvolvimento 
dos territórios rurais”. A caracterização dos territórios rurais fundamentou-se na base de 
informações secundárias, geopolíticas e demográficas, do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), referente aos municípios e às microrregiões geográficas do Brasil.  

As ações dessa política estão ligadas ao Programa Nacional de Apoio aos Territórios 
Rurais (PRONAT) mediante três eixos estratégicos: organização e fortalecimento dos atores 
sociais; adoção de princípios a práticas da gestão social; e promoção da implementação e 
integração de políticas públicas. Dentre os instrumentos de governabilidade da SDT/MDA 
destaca-se: a execução do Programa Pronaf Infraestrutura e Serviços Municipais, por recursos 
destinados pelo Orçamento Geral da União e orientados pelos planos de desenvolvimento 
sustentável dos territórios rurais, os quais são operacionalizados através de convênios com a 
Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste do Brasil (BRASIL, 2003). 

No âmbito da fase I da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), mas 
também em continuidade na fase II, alguns planos foram criados de modo a servir como 
diretriz para a ação no território. O principal deles é o Plano Amazônia Sustentável (PAS), 
que foi criado em 2008 com o objetivo de definir diretrizes para o desenvolvimento 
sustentável para a Amazônia. O plano propõe estratégias e linhas de ações, priorizando a 
geração de trabalho e renda para a população que vive da floresta por meio da implementação 
de atividades econômicas sustentáveis, assim, buscando reduzir as desigualdades sociais 
(Moutinho et al., 2011). 

Além disto, foram criados quatro planos regionalizados derivados do PAS: Plano de 
Desenvolvimento Regional Sustentável para a Área de Influência da Rodovia BR-163 
(Cuiabá-Santarém); Plano de Desenvolvimento Territorial Sustentável para o Arquipélago do 
Marajó; Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu; e Plano de 
Desenvolvimento Regional Sustentável do Lago de Tucuruí (Costa, 2017). 



Segundo a nomenclatura usada por Becker (2009) e a adotada pelo PAS, a macrorregião 
do povoamento adensado3, região com 80% do total desmatado que se estende do leste do 
Maranhão e oeste do Pará até o Acre, passando pelo sudeste do Pará, norte do Tocantins, 
norte do Mato Grosso e Rondônia, onde a agropecuária e os grãos fazem parte da dinâmica 
do Centro-Oeste, possui ampla participação na balança comercial brasileira e pressionam 
investimentos logísticos para escoar a produção. 

Apesar da dinamização da economia, são grandes os impactos ambientais e sociais desses 
investimentos, principalmente o avanço do desmatamento para a Amazônia Central, na 
direção de Santarém e do sudeste do Amazonas.  

Ademais, o desmatamento não está diretamente associado a desenvolvimento social, uma 
evidência dessa dicotomia é observada em vários estados da região amazônica, os quais 
embora sejam os mais desmatados apresentam um Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) baixo, além da violência e conflito social (Rabello, 2013).  

De acordo com o INPE, o estado do Pará, campeão do desmatamento na região, obteve o 
terceiro pior IDH do país em 2010 (0,646). Os estados: Rondônia (0,690), Amazonas (0,674) 
e Acre (0,663), que também se destacam entre os estados que mais desmatam, registraram um 
IDH semelhante ao do Pará. O estado do Mato Grosso apresentou um índice um pouco maior, 
mas abaixo da média brasileira, de 0,727.  

O município com maior área desmatada no país até 2010 (17 mil km²) foi São Félix do 
Xingu, no Pará. Em 2010, a cidade teve IDH de 0,594, ficando na posição 4.284ª entre todos 
os 5.565 municípios brasileiros. 

Entre os 10 municípios mais desmatados, Cumaru do Norte, Novo Repartimento e Santa 
Maria das Barreiras, todos no Pará, com índices de 0,55; 0,537; 0,544, respectivamente em 
2010, perderam posições no ranking do IDH nacional entre 1991 e 2010. Por outro lado, os 
únicos que não caíram posições foram Paragominas (PA) e Juara (MT), alcançando índices 
de 0,645 e 0,682 em 2010. 

Embora o desenvolvimento humano tenha melhorado bastante no Brasil, evidencia-se um 
ritmo mais lento nos municípios responsáveis por grande parte das derrubadas de florestas. 
Nesse sentido, assevera-se que o avanço econômico deve ser acompanhado da preservação da 
biodiversidade, valorizando a floresta em pé, e, ao mesmo tempo deve garantir a 
redistribuição da riqueza (Rabello, 2013). 
4. Metodologia 
4.1. Regressão Quantílica 

A ideia por trás das regressões quantílicas é estimar qual o efeito sob qualquer separatriz 
na distribuição de y dado x, quando x muda. Assim, as regressões quantílicas permitem 
analisar o impacto das variáveis explicativas em diferentes pontos da distribuição condicional 
da variável dependente. 

Segundo Koenker e Basset (1978), as regressões quantílicas podem ser entendidas como 
uma tentativa de estender para modelos lineares as noções de estatísticas sistemáticas e 
combinações lineares de estatísticas de ordem, como no caso, os quantis, para lidar com 
problemas de estimação em modelos de locação. 

A formalização das regressões quantílicas pode ser representada conforme a seguir. 
Suponha  T,=tyt 1,.....:  seja uma amostra aleatória de uma variável aleatória Y tendo como 

função distribuição condicional Ft. Então, o θ-ésimoquantil da distribuição condicional de y, 

10 <θ< , linear a um vetor de variáveis explicativas (xt) é dado por: 

                                                
3Região também denominada de “Arco do Fogo” ou “do Desmatamento” ou “das Terras Degradadas” por ter 
um cinturão de 300 a 500 quilômetros de largura, correspondente a 500 mil quilômetros quadrados alterados 
pelo processo de ocupação. Cerca de 44% desta área corresponde a atividades agropecuárias com baixo nível 
tecnológico, e cerca de 15% de áreas abandonadas (Becker, 2009). 



 

      θ'ttttθ βx=θxyFy=xyQ //inf/                               (1) 

No qual se deriva a função quantílica: 

Qθ
(𝑦 𝑥⁄ )- Ft

-1θ=xt'βθ                                                             
(2) 

E cujo θβ  é o vetor de coeficientes estimados para diferentes valores de θ e que 

representa a solução da seguinte para minimizar o problema: 
 

        bxyθ+bxyθ ttttb 1min                                  (3) 

Posto desta forma existe uma ambiguidade envolvida na extensão para um modelo linear, 
da noção ordinária de quantis amostrais, daquela de quantis amostrais baseados em um 
ordenamento das observações amostrais. Uma generalização do problema de minimização 
apresentado acima resolve essa ambiguidade. 

Se  T=txt 1,...:  denotar uma sequência de k-vetores (linha) de uma conhecida matriz Q. 

Além disso, suponha que  T,=tyt 1,.....:  seja uma amostra aleatória do processo de regressão 

dado por bxy=u ttt   tendo a função distribuição, F. Portanto, a θ-ésima regressão 

quantílica, 10 <θ< , é definida como qualquer solução que minimiza o problema: 

       


bxyθ+bxyθ ttttkb
1min                                   (4) 

Assim, no presente trabalho, a análise quantílica da distribuição do coeficiente angular é 
uma análise da influência das variáveis explicativas selecionadas para os municípios em 
diferentes níveis ou intensidades de desmatamento. Desse modo, em uma ordem crescente de 
desmatamentos, nos primeiros quantis encontram-se os municípios que apresentam um menor 
nível de desmatamento e para os últimos quantis se encontram os municípios mais 
desmatados da região amazônica. 
4.2. Base de dados e variáveis selecionadas 

Os dados utilizados são cross-section relativos ao ano de 2010 para 792 municípios da 
Amazônia Brasileira e 541 municípios correspondentes ao bioma Amazônia. Devido à 
ausência de dados anuais sequenciais compatíveis com o conjunto de variáveis explicativas 
do ano de 2010, as quais poderiam ser definidas como proxyde fatores que guardam relação 
com a influência da governança sobre o desmatamento, optou-se pelo modelo de regressão 
com dados cross-section para aquele ano. 
O modelo de regressão a ser utilizado assume a seguinte forma: 
 

lndesm= β0+ β1lnebov1+β2lnarealp2+β3lnarealt3+β4lnpib_per_capita4+ 
β5lndensidade5+β6theil6+β7idhme7+β

8
idhm_l8+β9idhm_r9+β10lnae_inad10+ 

β11lnadmdmh11+β12coop_est12+β13t_rurais13+β14lnareaass14+β15munic_prior15+ 

β16areauc_r16+β17lndistcap17+β18lnpflo18+β19bio_amaz19+ε                                                      (5) 
As descrições das variáveis específicas utilizadas no modelo com suas respectivas fontes 

e a expectativa de sinal da correlação das variáveis estão sumarizadas no quadro 1. 
Quadro 1 - Descrições, Fontes de Dados e Sinais Esperados do Modelo 

Variáveis Descrições das Variáveis Abreviatura 
da Variável 

Fontes Sinal 
Esperado 

Desmatamento logaritmo natural da área desmatada acumulada 
do município 

lndesm INPE   

Pecuária logaritmo natural do número de cabeças de 
 gado bovino 

lnebov IBGE + 

Lavoura  
permanente 

logaritmo natural da área plantada da  
lavoura permanente 

lnarealp IBGE + 

Lavoura  logaritmo natural da área plantada da  lnarealt IBGE + 



temporária lavoura temporária 
PIB per capita logaritmo natural da relação entre o pib  e a 

população do município. 
lnpib_per_capita IBGE - 

Densidade demográfica 
do município 

logaritmo natural da população total/área do 
município (Km²). 

lndensidade_d IBGE/INPE + 

Desigualdade de 
distribuição de 
renda 

índice de theil-L  theil IBGE +/- 

Desenvolvimento 
humano municipal, 
educação 

índice de desenvolvimento humano municipal, 
dimensão educação 

idhm_e IBGE +/- 

Desenvolvimento 
humano municipal, 
longevidade 

índice de desenvolvimento humano municipal, 
dimensão longevidade 

idhm_l IBGE +/- 
 

Desenvolvimento 
humano municipal, renda 

índice de desenvolvimento 
humano municipal, dimensão renda 

idhm_r IBGE +/- 
 

Déficit no fornecimento 
de água e esgoto 

logaritmo natural  porcentagem de pessoas  
em domicílios com abastecimento de água e  
esgotamento sanitário inadequados 

lnae_inad IBGE + 

Administração pública logaritmo natural do total de funcionários ativos 
da administração direta por mil habitantes 

lnadmdmh IBGE - 

Cooperação com orgão 
estadual de meio 
ambiente 

uma variável categórica com valor igual a 1 se o 
município tem algum instrumento de cooperação 
com órgão estadual de meio ambiente para 
delegação de competência de licenciamento 
ambiental relacionado a atividades que vão além 
do impacto local, e igual a 0 se não 

coop_est IBGE - 

Território rural uma variável categórica com valor igual a 1 se o 
município faz parte de um território rural, e igual 
a 0 se não 

t_rurais   - 

Assentamentos rurais logaritmo natural da área de assentamentos rurais lnareaass INCRA + 
Municípios prioritários uma variável categórica com valor igual a 1 se o 

município faz parte da lista de municípios 
prioritários, e igual a 0 se não 

munic_prior MMA - 

Unidades de 
Conservação 

soma das áreas de Unidades de Conservação, 
incluindo áreas de Proteção Integral e Uso 
Sustentável relativas a área territorial do 
município 

areauc_r INCRA/PRODES - 

Distância à capital Distância do município a capital do Estado a que 
pertence 

lndistcap PNUD + 

Floresta logaritmo natural da porcentagem de área 
florestada do município 

lnpflo INPE/PRODES + 

Bioma Amazônia uma variável categórica com valor igual a 1 se o 
município pertence ao bioma Amazônia, e igual a 
0 se não 

bioma_amaz IBGE + 

Fonte: Elaboração dos autores 
 

Na Tabela 1, apresenta-se a matriz de correlação das variáveis empregadas na equação do 
modelo de regressão da região amazônica brasileira. Como demonstrado, como seria, em 
princípio, a expectativa teórica, verifica-se o sinal positivo da correlação entre as variáveis, 
pecuária, lavouras permanente e temporária, densidade demográfica, déficit no fornecimento 
de água e esgoto, assentamentos rurais, distância à capital, floresta e Bioma Amazônia e o 
desmatamento; e o sinal positivo entre as variáveis, PIB per capita, Administração pública, 
cooperação com órgão estadual de meio ambiente e território rural e o desmatamento.



 
Tabela 1 - Matriz de correlação para as 20 variáveis selecionadas relativas aos municípios da Amazônia Brasileira 

 
Fonte: Elaboração dos autores. 

 
 

 
 

lndesm lnebov lnarealp lnarealt  lnpib_per_capita lndensidade_d theil idhm_e idhm_l idhm_r lnae_inad lnadmdmh coop_est t_rurais lnareaass munic_prior areauc_r lndistcap lnpflo bioma_amaz

lndesm 1

lnebov 0.231 1

lnarealp 0.46 0.299 1

lnarealt 0.164 0.328 0.283 1

lnpib_per_capita -0.0584 0.263 0.022 0.375 1

lndensidade_d 0.0859 -0.106 0.00866 -0.165 -0.367 1

theil -0.0835 -0.15 0.0629 -0.0649 -0.215 -0.181 1

idhm_e -0.129 0.117 -0.137 0.095 0.491 0.252 -0.345 1

idhm_l -0.0471 0.211 0.0405 0.159 0.641 -0.241 -0.196 0.489 1

idhm_r 0.0538 0.327 0.114 0.271 0.769 -0.0882 -0.21 0.698 0.714 1

lnae_inad 0.272 -0.219 0.174 -0.217 -0.637 0.154 0.292 -0.577 -0.532 -0.667 1

lnadmdmh -0.276 -0.15 -0.264 -0.144 -0.00389 -0.239 -0.0471 -0.145 -0.16 -0.228 -0.0181 1

coop_est -0.0231 0.0355 0.0739 -0.0922 0.104 0.0249 -0.0162 0.0818 0.101 0.0977 -0.00488 -0.0303 1

t_rurais -0.141 0.0167 -0.0357 0.0785 0.198 -0.102 -0.072 0.139 0.105 0.16 -0.215 0.000765 0.0321 1

lnareaass 0.395 0.153 0.306 0.173 0.0637 -0.171 0.0896 -0.16 0.0383 0.0449 0.213 -0.213 0.062 -0.0928 1

munic_prior 0.248 0.201 0.16 0.156 0.11 -0.181 0.019 -0.0462 0.123 0.162 -0.0351 -0.16 -0.0487 -0.0761 0.188 1

areauc_r 0.0967 -0.0828 0.131 -0.0421 -0.0265 -0.197 0.166 -0.141 -0.0387 -0.0579 0.207 -0.0149 0.0953 -0.0519 0.193 0.0262 1

lndistcap 0.136 0.199 -0.0224 0.179 0.0442 -0.426 0.0545 -0.225 -0.0848 -0.0615 -0.0228 0.201 -0.0907 0.059 0.0715 0.124 0.0678 1

lnpflo 0.613 0.0129 0.413 -0.0409 -0.0233 -0.195 0.111 -0.223 0.0135 0.000735 0.332 -0.196 0.0462 -0.0952 0.359 0.216 0.284 0.135 1

bioma_amaz 0.696 -0.0329 0.392 -0.07 -0.143 0.0583 0.0353 -0.205 -0.0926 -0.0878 0.393 -0.222 0.0204 -0.0876 0.287 0.148 0.186 -0.00359 0.614 1



5. Resultados e discussões 
Inicialmente, para a escolha do método de regressão, foram realizados os seguintes testes: 

i) Breusch-Pagan (Chi2 (1) = 246.36, com Prob> chi2 = 0.0000) e White (Chi2 (147) = 
419.51, com Prob> chi2 = 0.0000), os quais acusaram a presença de heterocedasticidade, 
indicando que o modelo deve ser estimado com erro-padrão robusto; ii) o teste de 
normalidade dos resíduos, Shapiro-Francia (W’ = 0,99234; V’=3,922; Z’=3,074; Prob>z = 
0,00106), confirmando a não normalidade nos resíduos, indicando que a Regressão 
Quantílica é mais adequada para o tratamento dos dados que a Regressão Linear e; iii) o teste 
de multicolinearidade para determinar à estatística VIF (Variance Inflation Factor), cujo 
resultado indicou ausência de multicolinearidade entre as variáveis independentes (VIF = 
1,78). 

No que diz respeito às variáveis denominadas pela literatura como drivers do 
desmatamento: pecuária (lnebov); lavouras, temporária (lnarealt) e permanente (lnarealp), 
ambas apresentaram sinal positivo (Tabela 2), como esperado, confirmando estudos 
anteriores como em Andersen et al., 2002; Alencar et al., 2004; Soares-Filho, 2005; Diniz, 
2017. 

Os resultados demonstram que as variáveis proxy das atividades produtivas, pecuária 
(lnebov) e lavouras temporárias (lnarealt) são estatisticamente significantes para quaisquer 
níveis de desmatamento. O teste de Wald demonstrou a considerável diferença entre os 
coeficientes para todos os quantis analisados de lnebov (Prob> F = 0.0002). Por outro lado, o 
teste demonstrou que não se deve rejeitar a hipótese de igualdade dos coeficientes em todos 
os quantis analisados da variável lnarealt (Prob> F = 0.7233), indicando que os municípios 
são menos heterogêneos quanto à capacidade das lavouras temporárias de induzir a derrubada 
de florestas. 

Por sua vez, a área plantada de lavoura permanente (lnarealp) é significante apenas para o 
quantil 25th, revelando que para 25% dos municípios menos desmatados há um efeito indutor 
maior sobre o desmatamento com o crescimento da lavoura permanente, o que é corroborado 
pela hipótese de desigualdade de Wald (Prob> F = 0.0577). 
Tabela 2 - Estimativas das regressões para o ano de 2010 

Variável MQO 1th 25th 50th 75th 90th 
lnebov 0.140*** 0.225*** 0.209*** 0.230*** 0.089*** 0.067*** 

lnarealp 0.029 0.053 0.069*** 0.010 0.009 0.019 
lnarealt 0.176*** 0.250*** 0.157*** 0.176*** 0.169*** 0.153*** 

lnpib_per_capita -0.331** -0.059 -0.473*** -0.184 -0.233 -0.270** 
lndensidade_d 0.312*** 0.107* 0.087** 0.228** 0.130** 0.018 

theil -2.069*** -0.096 -1.530*** -2.174*** -1.590*** -0.996*** 
idhm_e -1.962** -1.299 -1.683** -2.348 -2.112* -1.416* 
idhm_l -3.900* -2.626 -3.392** -2.520 0.046 1.715 
idhm_r 6.231*** 8.359*** 7.945*** 5.088 6.478*** 4.051*** 

lnae_inad 0.061 0.337*** 0.055 0.127 0.175* 0.042 
lnadmdmh -0.044 1.009*** 0.082 -0.046 -0.057 -0.081 
coop_est -0.166 -0.273** -0.060 -0.119 -0.090 -0.154* 
t_rurais -0.355** -0.986*** -0.240** -0.263 -0.174 -0.190* 

lnareaass 0.107*** 0.064*** 0.067*** 0.069* 0.083*** 0.078*** 
munic_prior 0.496*** 1.021*** 0.577*** 0.362 0.531* 0.438** 

areauc_r -0.839*** -1.022** -0.595* -0.714 -0.590 -0.648* 
lndistcap 0.299*** 0.068 0.184*** 0.184 0.204*** 0.139*** 

lnpflo 0.391*** 0.338*** 0.122*** 0.304*** 0.196*** 0.143*** 
bioma_amaz 2.526*** 4.561*** 5.158*** 2.991*** 1.066*** 0.943*** 

constante -0.744 -12.907*** -4.798*** -1.350 -0.479 1.099 
R² 0.6942 0.5721 0.6002 0.4188 0.3472 0.3372 

Nota: * significante a 10%; ** significante a 5%; *** significante a 1%. N = 740 (municípios). 
Fonte: Resultado de pesquisa 

O PIB per capita (lnpib_per_capita) mostrou-se com sinal negativo, divergindo do 
resultado encontrado em outros estudos como em Soares-Filho et al., 2004; Culas, 2007; 
Oliveira e Almeida, 2010; Indarto e Mutaqin, 2016, e com significância estatística (apenas 



para quantis 25th e 90th e MQO), sugerindo que aumentos sucessivos na renda levariam a uma 
redução no nível de desmatamento. Cabe ressaltar que a relação positiva entre PIB per capita 
e desmatamento é bastante ambígua na região amazônica (Ferreira; Coelho, 2015). Segundo 
Oliveira e Almeida (2010), essa relação não é observada na maioria dos munícios da região. 

A densidade demográfica (lndensidade_d) mostrou uma relação positiva e significante 
(para quantis de 1th a 75th) com o desmatamento, ou seja, o crescimento do contingente 
populacional tende a intensificar a devastação, como corroborado pela maioria dos estudos 
empíricos, com maior elasticidade em 1% dos municípios menos desmatados (0.107%) do 
que em 75% dos municípios mais desmatados (0.130%). 

Ao encontro dos resultados encontrados, o índice de Theil mostrou-se estatisticamente 
significante, com exceção do quantil 1th, e com sinal negativo, indicando que a desigualdade 
de renda tem um efeito redutor sobre o desmatamento nos municípios onde há uma maior 
concentração de renda. O que pode indicar que a expansão da fronteira agrícola ocorre 
através de um processo em que a concentração de renda funciona como uma barreira à 
entrada de novos agentes que podem desenvolver atividades mais degradadoras. Nessa 
direção, este resultado vai ao encontro do argumento defendido por Barbier (2006) de que a 
desigualdade de renda torna menores as oportunidades de alocação de recursos sobre a terra 
por indivíduos com menos renda. 

Nesse sentido, para os 75% dos municípios mais desmatados, a perda florestal no 
município reduz em média 1.6% se há um aumento de 1% no índice de Theil. O efeito 
desigual dos parâmetros das variáveis PIB per capita (Prob> F = 0.1073), densidade 
demográfica (Prob> F = 0.0035) e índice de Theil (Prob> F = 0.0954) são corroboradas pelo 
teste de Wald.  

Com relação ao efeito dos indicadores do IDHM, observa-se que a componente 
educação, segundo a variável idhm_e, tem uma relação negativa e significante com o 
desmatamento. A ausência de desigualdade entre os coeficientes é confirmada pelo teste de 
Wald (Prob> 0.6347). 

Desse modo, para o conjunto dos municípios, o resultado é similar aos encontrados por 
Loening e Markussen (2003), os quais argumentam que ganhos no nível educacional dos 
indivíduos tende a gerar externalidades positivas propiciando o incentivo ao usufruto dos 
recursos naturais de forma sustentável. Já os coeficientes de idhm_l (Prob> F = 0.0745) e 
idehm_r (Prob> F = 0.0005) são desiguais entre os quantis. Pela ótica da longevidade 
(idhm_l), a correlação negativa e significante com o desmatamento (apenas para os 
coeficientes dos quantil 25th e MQO) sugere que os indivíduos teriam uma maior expectativa 
de vida ao nascer se providas de melhores condições ambientais como sistema de saneamento 
básico e abastecimento de água de boa qualidade, entre outros, o que faz com que os 
indivíduos estejam menos inclinados a desmatar florestas. 

A componente renda (idhm_r), mostrou-se significante e com sinal positivo para 
todos os níveis de desmatamento. Este resultado se contrapõe a literatura empírica, que indica 
existir uma ligação entre desmatamento e pobreza, ou seja, à medida que a renda dos 
indivíduos aumenta, espera-se que as taxas de desmatamento decresçam (Lopez, 1992). 
Desse modo, como o efeito positivo da renda é decrescente ao longo da distribuição 
condicional, pode-se interpretar que para os quantis superiores, esse efeito é de menor 
magnitude em virtude dos indivíduos estarem inclinados a investir em atividades econômicas 
menos degradadoras.  

Ademais, corroborando com esses aspectos ligados ao desenvolvimento humano, a 
variável proxy da condição de provisão de abastecimento de água e saneamento (lnae_inad) 
mostrou relevância estatística a pelo menos 1% (quantis 1th) e com sinal positivo esperado, 
indicando que para 1% dos municípios menos desmatados, as condições precárias de 
fornecimento de água e de esgotamento sanitário geram um impacto considerável sobre a 



perda florestal. O resultado da relação positiva do déficit no fornecimento desses bens 
públicos essenciais pode ser interpretado como um indicador da condição de infraestrutura 
insuficiente dos municípios da região, o que revela indiretamente a baixa qualidade da 
governança pública em termos da capacidade de prover esses bens, contribuindo, inclusive 
para a ineficiência das políticas de combate ao desmatamento.  

Além dessa variável, a distância do município a capital (lndistcap), que estão associados 
à presença, ou, no caso, ausência, do Estado, inclusive como provedor de infraestrutura, 
apresentam sinais positivos, assim como em estudos empíricos desenvolvidos por Nepstad et 
al., 2001 e Pffaf et al., 2007).  

Outra variável proxy da governança municipal, administração direta por mil habitantes 
(lnadmdmh), foi estatisticamente significante apenas em relação ao quantil 1th e com sinal 
positivo. Desse modo, assevera-se que o crescimento da administração direta pode incentivar 
a destruição florestal em municípios menos desmatados. A hipótese de desigualdade entre os 
parâmetros das variáveis ae_inad (Prob> F = 0.1021) e lnadmdmh (Prob> F = 0.0339) 
reforçam essa análise. 

Além disso, constatou-se a significância estatística das variáveis categóricas: cooperação 
com órgão estadual de meio ambiente (coop_est), e território rural (t_rurais), exceto quantil 
50th. O sinal negativo das variáveis proxy da governança ambiental no município expressa 
pela cooperação para políticas de licenciamento ambiental de atividades que vão além do 
impacto local (coop_est) e de desenvolvimento dos territórios rurais (t_rurais) corrobora com 
a tese de que a melhora na qualidade da governança contribui para a redução do 
desmatamento.  

Considerando a magnitude dos coeficientes da variável t_rurais nos diferentes quantis, 
infere-se que há uma menor influência da variável quanto mais desmatado já for o município 
(Prob> F = 0.0512, segundo teste de Wald). Por outro lado, a variável coop_est, em 
particular, não apresentou um efeito desigual dos coeficientes sobre os diferentes níveis de 
desmatamento (Prob> F = 0.8111), indicando que o impacto da política gera benefícios 
ambientais similares nos municípios analisados. 

Ademais, a área de assentamentos rurais (lnareaass) também não apresentou valores 
desiguais dos coeficientes entre os quantis da amostra (Prob> F = 0.8890), sugerindo a 
ineficiência da governança ambiental em assentamentos de reforma agrária, uma vez que há 
um efeito gerador de desmatamento persistente em áreas onde se estabelece esse padrão de 
ocupação de terras nos municípios.  

O sinal positivo e significante da variável corrobora com os resultados da literatura 
empírica para explicar o grande potencial dos assentamentos para gerar desmatamento na 
Amazônia. Dessa forma, em geral, há evidências de que a política agrária de redistribuição de 
terras a famílias de baixa renda permite que esses agentes econômicos promovam mudanças 
de uso da terra por meio daquelas atividades mais degradadoras, portanto, sendo desfavorável 
a conservação dos recursos florestais como argumentado em estudos realizados por Ludewigs 
et al (2009); Torneau e Bursztyn (2010) e Alencar et al. (2016). 

A variável categórica dos municípios prioritários para ações de prevenção, 
monitoramento e combate ao desmatamento ilegal (munic_prior) apresentou significância 
estatística, exceto para o quantil 50th, tendo efeito positivo sobre a variável dependente, como 
evidenciado pela hipótese de Wald (Prob> F = 0.0325). Os resultados mostram que quanto 
mais elevado o nível de desmatamento menor será o efeito sobre o incremento da devastação 
de floresta, indicando também que nos municípios prioritários há um impacto inferior quanto 
maior a área desmatada. 

No que tange às variáveis: porcentagem relativa da área de unidades de conservação do 
município (areauc_r) e distância do município a capital do Estado a que pertence (lndistcap), 
o teste de Wald comprovou a hipótese de igualdade entre os parâmetros entre os quantis 



(Prob> F = 0.9801 e 0.7285, respectivamente), sugerindo o efeito menos heterogêneo dessas 
variáveis sobre o desmatamento em toda a distribuição condicional.  

No percentil 95th, ao relativizar a variável, área de unidades de conservação pela área do 
município, verifica-se que 95% dos municípios têm menos de 34% dos seus territórios 
ocupados por estas áreas protegidas. Apesar da pequena proporção relativa das UCs para 
maioria dos municípios, o resultado vai ao encontro da maioria dos estudos como em Nepstad 
et al. (2006); Soares-Filho et al. (2010); Azevedo-Ramos e Moutinho (2018), que defendem a 
ideia de que a criação de áreas protegidas funciona como uma restrição à expansão da 
fronteira agrícola, desse modo, sendo um fator inibidor do desmatamento. 

A relação positiva entre o efeito distância expressa pela variável, lndistcap e o 
desmatamento, reforça a ideia de que há uma propensão dos agentes econômicos a desmatar 
em municípios mais isolados, onde há uma menor presença do Estado. O teste de Wald 
acusou a não desigualdade entre os parâmetros dessa variável entre os quantis da distribuição 
condicional (Prob> F = 0.7285), indicando que os municípios são menos heterogêneos quanto 
ao impacto do efeito distância. 

Por seu turno, as variáveis: porcentagem de área florestada municipal (lnpflo) e 
municípios que pertencem ao bioma Amazônia (bioma_amaz) mostraram-se significantes e 
com sinais positivos (Prob> F = 0.0112 e 0.000, confirmado pelo teste de Wald). Ou seja, 
para todos os níveis de desmatamento, quanto maior a área de florestas remanescentes, maior 
a disponibilidade de áreas a serem desmatadas pelos agentes econômicos, o que é 
corroborado pela hipótese de transição de florestas (Nepstad et al., 2008; Ferreira e Coelho, 
2015). Nessa direção, considerando a variável categórica que representa os municípios que 
pertencem ao bioma Amazônia, constatou-se que estes têm uma maior propensão à derrubada 
da floresta, sobretudo, para 25% dos municípios menos desmatados. 

Como um segundo exercício de avaliação dos determinantes do desmatamento, compara-
se os resultados obtidos na regressão anterior com um segundo modelo rodado somente com 
os municípios que pertencem ao bioma Amazônia. 

Na Tabela 3, verifica-se que as variáveis proxy das atividades econômicas, pecuária 
(lnebov), lavouras permanentes (lnarealp) e temporárias (lnarealt), mostraram-se 
estatisticamente significantes e com sinais positivos. O teste Wald confirmou a desigualdade 
dos valores dos coeficientes entre os quantis das três variáveis (Prob> F = 0.0633; 0.0728 e 
0.0180). Destaca-se que o efeito do crescimento do efetivo bovino e das áreas de lavouras é 
mais forte nos municípios menos desmatados do bioma Amazônia e tende a diminuir nos 
municípios mais desmatados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 3 - Resultados das regressões para os municípios que compõem o bioma Amazônia 
para o ano de 2010 

Variável MQO 1th 25th 50th 75th 90th 
lnebov 0.100*** 0.272*** 0.180*** 0.177*** 0.087*** 0.089*** 

lnarealp 0.065*** 0.119*** 0.081*** 0.060** 0.046** 0.011 
lnarealt 0.199*** 0.188*** 0.235*** 0.178*** 0.156*** 0.170*** 

lnpib_per_capita -0.013 -0.212 -0.137 -0.032 -0.073 -0.061 
lndensidade_d 0.053 0.026 0.033 0.032 -0.014 -0.078 

theil -1.250*** -1.493*** -1.488*** -1.213*** -1.062*** -0.114 
idhm_e -2.190*** -0.399 -1.900** -1.911** -2.694*** -1.324 
idhm_l 1.703 -13.032*** 1.677 2.118 2.572 5.197*** 
idhm_r 6.704*** 15.485*** 6.039*** 4.740*** 6.410*** 4.443*** 

lnae_inad 0.206*** 0.583*** 0.218*** 0.166** 0.168** 0.201** 
lnadmdmh 0.009 -0.272* 0.001 -0.058 -0.169 -0.094 
coop_est -0.132* -0.083 -0.084 -0.077 -0.063 -0.009 
t_rurais -0.083 -0.182 -0.162 -0.140 -0.121 -0.012 

lnareaass 0.071*** 0.069*** 0.052*** 0.065*** 0.084*** 0.067*** 
munic_prior 0.596*** 0.227 0.470*** 0.479** 0.425*** 0.505*** 

areauc_r -0.450* -3.687*** -0.720** -0.374 -0.243 -0.421 
lndistcap 0.190*** 0.422*** 0.187*** 0.105** 0.135*** 0.066 

lnpflo -0.029 0.247*** -0.020 -0.021 -0.072* -0.041 
constante -1.820 -1.721 -2.763* -0.795 0.229 -1.381 

R² 0.6281 0.5566 0.4543 0.4288 0.4000 0.3858 
Nota: * significante a 10%; ** significante a 5% ; *** significante a 1%. N = 530 (municípios). 
Fonte: Resultado de pesquisa 

As variáveis, PIB per capita (lnpib_per_capita) e densidade demográfica (lndensidade_d) 
demonstraram ser estatisticamente irrelevantes para explicar a correlação com o 
desmatamento em 2010. Por seu turno, o índice de Theil revela que a desigualdade de renda é 
um fator inibidor do desmatamento, entretanto, a propensão a desmatar é menos expressiva 
quando aumenta a desigualdade nos quantis superiores da distribuição.  

Os resultados para os componentes do IDHM apontam a ausência de desigualdade 
entre os parâmetros da variável, idhm_e, corroborada pelo teste de Wald (Prob> F = 0.5587). 
Por outro lado, a hipótese de desigualdade é confirmada para as variáveis idhm_l (Prob> F = 
0.0318) e idhm_r (Prob> F = 0.0363). Pela ótica da longevidade, apenas os coeficientes dos 
quantis 1th e 90th mostraram-se significantes, evidenciando que para 1% dos municípios 
menos desmatados, o aumento da longevidade tende a reduzir o impacto sobre novos 
desmatamentos, enquanto para 90% dos municípios mais desmatados, verifica-se um efeito 
inverso, uma correlação positiva, indo de encontro ao resultado encontrado para o primeiro 
modelo. A magnitude do efeito da componente renda foi bastante superior às demais 
dimensões que compõe IDHM, inclusive em relação aos resultados observados no primeiro 
modelo, assinalando que no bioma Amazônia a renda é um fator importante de estímulo à 
derrubada de florestas. 

Ademais, a variável proxy do grau de urbanização do município (lnae_inad) mostrou 
relevância estatística para todos os níveis de desmatamento. Considerando a presença da 
desigualdade entre os valores dos parâmetros, confirmada pelo teste de Wald (Prob> F = 
0.1054), em municípios menos desmatados, as condições precárias de fornecimento de água e 
de esgotamento sanitário tendem a gerar um impacto considerável sobre a perda florestal. 

A administração pública por mil habitantes (lnadmdmh) expressa uma correlação 
negativa com o desmatamento apenas para o 1thquantil da distribuição, demonstrando não ter 
relevância estatística em relação aos demais níveis de desmatamento. Por seu turno, a 
cooperação municipal com órgão ambiental estadual (coop_est) foi relevante somente pela 
ótica do modelo de MQO, sugerindo que, de forma geral, nestes municípios, uma melhora na 
qualidade da governança ambiental tende a reduzir o desmatamento. 

Com relação aos territórios rurais (t_rurais), os coeficientes não são significantes 
estatisticamente, indicando que a política de desenvolvimento com viés territorial pode ter 
sido ineficiente para melhorar as condições ambientais nos municípios do bioma Amazônia. 



No que diz respeito à área de assentamentos (lnareass), o teste de Wald não corroborou a 
desigualdade dos valores dos coeficientes entre os quantis (Prob> F = 0.4113). A variável 
categórica dos municípios prioritários (munic_prior) evidencia uma maior propensão a 
desmatar dos municípios que pertencem ao bioma Amazônia, como demonstrado pelo 
método de MQO. Além do que, o teste de Wald acusou a não desigualdade dos coeficientes 
entre os quantis (Prob> F = 0.9536), evidenciando que esses municípios são menos 
heterogêneos quando se trata do padrão de devastação florestal.  

Por outro lado, a variável que expressa à porcentagem das áreas de unidades de 
conservação dos municípios que pertencem ao bioma Amazônia (areauc_r) demonstra uma 
correlação negativa e significante com o desmatamento, apenas para os quantis 1th e 25th e 
MQO. De acordo com o teste de Wald, os parâmetros da variável são desiguais entre os 
quantis (Prob> F = 0.0268), reforçando a hipótese da existência de grupos heterogêneos. 
Dessa maneira, depreende-se que a criação das áreas protegidas no bioma contribui 
significativamente para restringir o uso da terra, assim, promovendo o efeito poupador das 
florestas, sobretudo nos municípios onde há uma maior cobertura florestal. 

Por último, a porcentagem de área florestada municipal (lnpflo) mostrou relevância 
estatística para explicar a influência sobre o desmatamento, apenas para os coeficientes dos 
quantis 1th e 75th, os quais se observa uma correlação positiva e negativa, respectivamente. 
No contexto do bioma Amazônia, isso pode ser explicado pelo fato de que existem 
municípios já bastante desmatados, assim, a proporção de florestas nesses territórios pouco 
determinaria a variação incremental da perda florestal. Ademais, pela hipótese de 
desigualdade dos coeficientes entre os quantis (Prob> F = 0.0669), enfatiza-se que em 
municípios menos desmatados existe uma maior predisposição para que ocorram novos 
desmatamentos.  

Estes resultados reforçam a tese de que em municípios com maiores deficiências em 
investimentos em políticas públicas voltadas ao provimento de bens/serviços públicos com 
vistas à melhoria da qualidade de vida humana, ou mesmo por questões relacionadas à 
estrutura de governança ambiental como baixa a capacidade de enforcement da lei ambiental, 
poucos ou ineficientes incentivos positivos a práticas sustentáveis de uso do solo, entre 
outros, tendem a criar um ambiente favorável ao desmatamento. 
6. Conclusões 

O presente estudo teve por objetivo investigar como os elementos de governança 
influenciam o desmatamento nos municípios amazônicos. Assevera-se que o estudo baseado 
na abordagem das regressões quantílicas contribui para um melhor entendimento acerca da 
dinâmica do desmatamento. Dadas às discussões realizadas ao longo deste artigo, pode-se 
inferir que nos municípios menos desmatados as atividades, pecuária e agrícola (lavouras 
temporária e permanente) desempenham um grande papel para a conversão das florestas para 
estes usos. Cabe destacar que, nos municípios que pertencem ao bioma Amazônia os 
resultados estatísticos mostraram-se mais consistentes em apontar a relação positiva e o 
padrão heterogêneo destes fatores com o desmatamento. 

Ademais, com base nos resultados, assume-se que o desmatamento enquanto 
externalidade ambiental negativa tem uma relação indireta com a governança. Isto deve-se ao 
fato de que o padrão de distribuição do desmatamento em função da expansão das áreas onde 
se desenvolve as atividades produtivas tradicionais mais degradadoras pode ser impactado de 
diferentes formas devido à condução das ações de governança.  

Nesse sentido, assevera-se que políticas que estimulam o uso da terra, como a expansão 
das terras agrícolas e os projetos de assentamentos rurais, acabam por induzir os agentes 
econômicos a promover a derrubada da floresta. Por outro lado, ações de governança 
ambiental como o estabelecimento de áreas protegidas, a cooperação do município com órgão 
estadual de meio ambiente, com políticas direcionadas a melhoria da qualidade das condições 



de vida humana, como o nível educacional e as condições de saneamento, são imperativas 
relevantes para arrefecer o desmatamento. Considerando esses aspectos, acredita-se que os 
resultados encontrados reforçam a tese de que a qualidade da governança é instrumental para 
a redução do desmatamento. 
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