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Resumo: A Amazônia Legal brasileira destaca-se por ser uma área de elevada biodiversidade, 

contudo o padrão de emissões de GEE na região tem se apresentado significativo, tanto em 

termos de seu efeito atual quanto em termos do potencial implícito de longo prazo. O artigo 

busca identificar as múltiplas configurações que potencialmente levam às emissões de GEE por 

uso da terra e pela agropecuária. A partir dos 772 municípios da Amazônia Legal foram 

extraídos os fatores latentes que, com técnicas de análise fatorial exploratória, foram associados 

às emissões por uma Análise Comparativa Qualitativa Fuzzy. As características extraídas 

envolvem quatro dimensões, a saber: aspectos demográficos e de vulnerabilidade 

socioeconômico, biodiversidade, produtividade agrícola e manejo do solo. Dentre os principais 

resultados tem-se uma baixa produtividade agrícola e um alto manejo do solo, presente em 

todos os padrões de emissões verificados, com um grau de cobertura e consistência altos para 

todos os casos. Também foi identificado a presença de uma alta biodiversidade e alto manejo 

do solo nas emissões por uso do solo, com cobertura de 55% dos municípios e com consistência 

de 86%.  

 

Palavras-chave: Amazônia Legal; Análise Fatorial; Análise Comparativa Qualitativa (QCA). 

 

Abstract: The Legal Amazon is an area of high biodiversity, however the GHG emissions 

pattern in the region has been significative, both in terms of its current effect and in terms of 

the implicit long-term potential. This paper aims to identify how multiple configurations 

potentially lead to GHG conditions by land use and agriculture. From the 772 municipalities in 

the Legal Amazon, latent factors were extracted which, with exploratory factor analysis 

techniques, were associated with the emissions by a Fuzzy Qualitative Comparative Analysis. 

The extracted characteristics involve the four dimensions: demographic aspects and 

socioeconomic vulnerability, biodiversity, agricultural productivity and soil management. 

Among the main results there is a low agricultural productivity and a high soil management, 

present in all verified supply patterns, with a high degree of coverage and consistency for all 

cases. It was also identified the presence of a high biodiversity and high soil management in the 

conditions of land use, covering 55% of the municipalities and with a consistency of 86%. 

 

Keywords: Legal Amazon; Factor Analysis; Qualitative Comparative Analysis (QCA). 
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1 Doutorandos do Programa de Pós-graduação em Economia (PPGE/UFJF). 

2  Programa de Pós-graduação em Economia (PPGE/UFJF). 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A intensificação das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) observada nas últimas 

décadas colaborou para a potencialização de processos antropogênicos que vem elevando a 

temperatura média da terra (ESQUIVEL-MUELBERT et al., 2019; COX et al., 2000; 

FEARNSIDE, 1997). A consequência desses processos é fonte de alerta constante dentro dos 

relatórios de avaliação produzidos pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 

(IPCC), uma vez que os padrões climáticos mundiais podem passar por abruptas transformações 

levando a situações diversas como alterações dos regimes de precipitação e derretimento de 

geleiras e do permafrost2( ANTHONY et al., 2012; POLADE, 2014). Em conjunto todas as 

mutações ameaçam a biodiversidade e resiliência dos ecossistemas naturais, com destaque para 

as regiões de florestas tropicais e com grande variedade de biomas, como é o caso do Brasil. 

O Brasil obteve um significativo incremento no período recente no volume de emissões 

de GEE. Em 2019, o país lançou um total de 2,2 bilhões de toneladas de dióxido de carbono 

equivalente (tCO2e), o que corresponde a um crescimento de 29% quando comparado ao início 

da mesma década. O que mais chama atenção, neste sentido, é o substancial aumento de 

emissões ligadas ao desmatamento na região da Amazônia Legal.  

A Amazônia Legal é uma região composta por 772 municípios e inclui os estados do 

Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará, Amapá, Acre, Tocantins, Mato Grosso e parte 

significativa do Maranhão. Após uma relevante redução de emissões entre 2002 e 2009, 

principalmente apoiadas por políticas de controle (ASSUNÇÃO, GANDOUR E ROCHA; 

2015), o período de anos subsequente marca uma reversão nesta tendência e intensificação da 

atividade de desmatamento. Entre 2010 e 2018, dos 10 municípios com maiores quantidades de 

GEE emitidas no país, 7 deles estão ligados a ação de desmatamento na Amazônia Legal3 

(SEEG, 2020). 

Os impactos das mudanças climáticas apontam para a vulnerabilidade da agricultura 

brasileira às condições climáticas adversas. Dentre os possíveis desdobramentos tem-se a queda 

da produtividade das culturas em algumas regiões (ASSUNÇÃO & CHEIN, 2016; FÉRES et 

al., 2009); alteração no uso da terra e danos em áreas agrícolas (EVENSON & ALVES, 1998; 

ASSAD E PINTO, 2008; FÉRES et al., 2009); e desvalorização de terras agrícolas (MASSETTI 

et al., 2013). Dessa forma, a presença de alterações no padrão de emissões GEE, promovido 

muitas vezes pelos próprios desdobramentos produtivos, colabora no sentido de elevar as 

transições de áreas de biodiversidade para áreas de pastagens e agrícolas. A nível ambiental, é 

possível encontrar um processo de “savanização” em curso na Amazônia oriental motivado por 

períodos extensos de seca nessa região (SALAZAR; NOBRE; OYAMA, 2007), mudança no 

padrão de chuvas e risco para a biodiversidade. 

Desse modo, o objetivo deste artigo é realizar um aprofundamento quanto a 

identificação dos elementos que se relacionam ao padrão de emissões municipal da região da 

Amazônia Legal brasileira, a partir de variáveis comumente classificadas como determinantes 

para as emissões pela literatura. Para seleção de variáveis relevantes, parte-se da metodologia 

IPAT, desenvolvida por Ehrlich e Holdren (1972), que expressa o impacto humano no ambiente 

(I) como uma função de população (P), afluência (A) e tecnologia (T).  Após a referida 

caracterização, objetiva-se a observação de relações conjuntas lógicas acerca de tais 

determinantes e as emissões em si, tanto a nível total quanto especificamente em relação às 

 
2 Permafrost (solo permanentemente congelado) é um grande reservatório de carbono adicional que raramente é 

incorporado em análises de mudanças nos reservatórios globais de carbono (ZIMOV et al., 2006). Ocorre nas 

regiões polares e apresenta uma grande concentração de material orgânico. 
3 São eles: São Félix do Xingu (PA), Altamira (PA), Porto Velho (RO), Pacajá (PA), Colniza (MT), Lábrea (AM) 

e Novo Repartimento (PA).  
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emissões por Mudança de Uso da Terra e Agropecuária. Em virtude da disponibilidade de dados 

do Censo Agropecuário, a análise que aqui se propõe usará o ano de 2017 como referência.  

A fim de alcançar as metas desse estudo, se utilizará duas abordagens. A primeira 

envolve a caracterização dos municípios brasileiros através da análise fatorial, o que permite a 

criação de indicadores sintéticos, também conhecidos como fatores. Desse modo, verificar-se-

á se as variáveis estão juntas na formação das características e de que forma estas fundamentam 

uma tipologia de municípios. Na segunda abordagem, pretende-se aplicar uma análise 

comparativa qualitativa por conjunto difuso (fsQCA) para analisar se possíveis combinações 

lógicas das dimensões e se estas expõem ligações suficientes com o padrão de emissões GEE. 

A estratégia se resume, então, a associar diretamente as características intrínsecas dos 

municípios, a partir da metodologia IPAT, com a degradação ambiental. 

Desse modo, pretende-se ressaltar os desafios para direcionar grandes planos e 

investimentos de um país para uma trajetória de reduções de emissões e de resiliência quanto 

às mudanças climáticas no longo prazo. Assim, espera-se que a partir do presente estudo possa 

se orientar as políticas específicas quanto à coordenação dos planos setoriais, uma vez que há 

necessidade de arranjo mais delineado entre diferentes ministérios na implementação de ações 

que devem ser sinérgicas e complementares. 

Além desta introdução, a seção 2 deste artigo apresenta uma revisão teórica sobre a 

temática abordada, nossa terceira seção explicita a estratégia empírica, a seção 4 é sobre a base 

de dados utilizada, nossos resultados são apresentados na seção 5 e, por fim, a seção 6 é sobre 

as considerações finais do trabalho.  

 

2. REVISÃO TEÓRICA 

 

2.1 A Amazônia Legal: Emissões de GEE e características econômicas e socioambientais 

 

Com a maior região contínua de floresta tropical úmida no mundo, a Amazônia Legal 

Brasileira é uma das regiões com as maiores taxas de perda florestal no mundo. (FEARNSIDE, 

2005; MAY et al., 2016; NUMATA & COCHRANE, 2012; SKOLE AND TUCKER, 1993; 

TYUKAVINA et al., 2017; VEDOVATO et al., 2016). As altas proporções de desmatamento 

na região estão intimamente ligadas ao processo de ocupação da área, intensificada em meados 

dos anos 1960 por políticas estatais de infraestrutura e incentivos fiscais, especialmente para 

atividades relacionadas com a pecuária extensiva e produção agrícola (CARVALHO et al., 

2002; KIRBY et al., 2006; MORAN, 1993). A orientação da região amazônica a fim de atender 

a demanda das indústrias internacionais de carne bovina e soja fez com que ela se tornasse uma 

área propulsora do desmatamento. (GOLLNOW E LAKES, 2014; LAURANCE, 2007; 

NEPSTAD et al., 2008; TYUKAVINA et al., 2017). 

De acordo com dados do Projeto de Estimativa de Desflorestamento da Amazônia 

(PRODES) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), no ano de 2016 o 

desmatamento atingiu 19% das florestas da Amazônia Brasileira. Embora tenha ocorrido queda 

nos índices entre os anos de 2004 e 2012 devido a políticas públicas, houve novamente um 

crescimento a partir do ano de 2013, sendo que em 2016 aproximadamente 8.000 km2 de 

floresta foi destruída (PRODES, 2018). Apesar de haver muitos embates em torno das políticas 

específicas adotadas, como a Moratória da Soja4, o que se tem ainda é uma considerável 

expansão das áreas de pastagens na região, sendo que a Amazônia Legal detém cerca de 46% 

do rebanho bovino do País, com um volume diário abatido superior a 83 mil animais (MAY et 

al, 2019). 

 
4 Pacto ambiental firmado entre as entidades representativas da agroindústria de soja no Brasil, ONGs e Governo 

que prevê a adoção de medidas contra o desmatamento da Amazônia. 
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A prática de utilização de forragens5 na região amazônica acaba por empobrecer os solos 

e a longo prazo a perda constante de nutrientes acaba levando à degradação das pastagens com 

propagação de plantas invasoras e consequente pressão de desmatamento de novas áreas, que 

são muitas vezes produzidas por queimadas. Mesmo que as pastagens sejam de qualidade nos 

anos iniciais, no médio prazo o prejuízo para os solos e o sistema produtivo é evidente 

(MINERVINO et al., 2008), assim como o aumento das emissões de GEE. 

Os interesses econômicos e comerciais direcionam a forte exploração dos recursos 

florestais na região Amazônica. Para Geist e Lambin (2001) o desmatamento é fruto direto da 

acessibilidade das áreas florestais, dos preços de commodities agrícolas e dos produtos de 

origem extrativista. Desse modo, Barbier (2000) mostra a forma como alterações nos preços de 

insumos e produtos podem levar a expansão da fronteira agrícola, com conversões de áreas de 

vegetação nativa em pastagens ou para uso agrícola. Faria, Betarelli e Montenegro (2019) 

destacam ainda que elevados retornos nas atividades pecuária, agrícola e extrativista tendem a 

elevar a procura por terras, aumentando ainda mais a pressão sobre os recursos e, 

consequentemente sobre o nível de desmatamentos. 

A concentração de impactos adversos na produtividade agrícola desencadeado pelas 

mudanças climáticas na região da Amazônia Legal, também gera efeitos indiretos no uso do 

solo, devido à realocação de lucros entre as atividades. A queda da produtividade faz com que 

os produtores agrícolas elevem o uso da terra em vez de manter o nível de produção, fazendo 

com que as áreas de cultivo se orientem a crescer sobre pastagens e florestas nativas. Este 

mecanismo pode aumentar o desmatamento e queimadas e afetar diretamente a biodiversidade 

da região, relacionando-se assim ao padrão de emissões de GEE e à regulação do clima no 

Brasil. Desse modo, dada a intensidade de emissões de GEE na região da Amazônia Legal, 

surge a necessidade de compreender e caracterizar padrões específicos quanto ao tipo de 

emissão e aos desdobramentos econômicos e socioambientais na região. A compreensão desses 

elementos é essencial para a formulação de políticas de adaptação às mudanças climáticas.  

 

2.2 A identidade IPAT 

 

Proposto pela primeira vez há quase cinco décadas (COMMONER, 1972; EHRLICH & 

HOLDREN, 1971; HOLDREN & EHRLICH, 1974), o modelo foi resultado dos esforços de 

biólogos populacionais, ecologistas e cientistas ambientais para formalizar a relação entre 

população e bem-estar humano e impactos ambientais. A partir daí inicia-se a adoção de uma 

estrutura específica, desenvolvida pelos autores, dentro do alicerce das discussões temáticas 

envolvendo mudanças ambientais. Essa estrutura, conhecida como IPAT representa uma sigla 

composta pelas palavras “impacto”, “população”, “afluência” e “tecnologia” e incorpora 

características chave das dimensões humanas da mudança ambiental, como no modelo:  

 

𝐼 = 𝑃 𝑥 𝐴 𝑥  𝑇                                                                                                                           (1)                                                            

 

Em que I é o impacto ambiental, P é a população e A é a riqueza ou atividade econômica 

por pessoa, também chamada de afluência. O T é o impacto ambiental por unidade de atividade 

econômica, que é determinado pela tecnologia utilizada para a produção de bens e serviços e 

pela organização social e cultural que determinam como a tecnologia é mobilizada.  O modelo 

incorpora as principais forças antropogênicas com moderações, podendo ser considerado 

simples e com uma abordagem sistemática e ao mesmo tempo robusta, uma vez que pode ser 

utilizado para uma ampla variedade de impactos, incluindo os de emissões de GEE. (DIETZ & 

ROSA, 1994). 

 
5 É a base alimentar dos bovinos, composta por toda espécie de plantas ou partes de plantas, verdes ou secas. 
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Contudo, este conceito apresenta uma limitação que é a de assumir que as variáveis são 

independentes entre si e, portanto, alterações que venham a ocorrer em qualquer uma delas não 

produziria efeito algum sobre as demais (PULIAFITO et al., 2008). 

A identidade do IPAT foi amplamente discutida em análises de emissões de dióxido de 

carbono (CO2) relacionadas à diferentes fontes emissoras (por exemplo, MIYAMOTO, 1991; 

PARIKH et al., 1991; NAKICENOVIC et al., 1993; PARIKH, 1994; ALCAMO et al., 1995; 

GAFFIN E O'NEILL, 1997; GURER E BAN, 1997; O'NEILL et al., 2000). Ainda se tem 

abordagens que salientam a questão da urbanização, infraestrutura, pobreza e distribuição de 

renda como outros fatores na complexa interação entre população, economia e meio ambiente 

(ver, por exemplo, ROTMANS E DE VRIES, 1997; DE VRIES et al., 1999; O'NEILL et al., 

2000). O modelo, portanto, além de fazer uso dos três grupos de determinantes principais, 

possibilita o uso de variáveis adicionais para melhor caracterização do padrão de emissões. 

 

 

3. ESTRATÉGIA EMPÍRICA 

 

A estratégia empírica delineada nesse estudo baseia-se em duas etapas a saber: a 

primeira composta por uma análise fatorial exploratória baseada em Hardle e Simar (2011) a 

fim de sintetizar os aspectos sociais, econômicos e ambientais, e caracterizar especificidades 

dos municípios da Amazônia Legal em variáveis latentes.  

Desse modo, Dillon e Goldstein (1984) apresentam a forma matricial do modelo de 

análise fatorial, da seguinte forma:  

𝑋 = 𝛼𝐹 + 𝜀 

 
Em que 𝑋 é o vetor transposto das variáveis observáveis p-dimensional, representado 

por 𝑋 = (𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑝). O 𝐹 é o vetor transposto de variáveis não observáveis q-dimensional 

(também chamado de fatores comuns) denotado por 𝐹 = (f1, f2, . . . , fq), sendo q < p. O 𝜀 é 

representado por 𝜀 =  (e1, e2, . . . , ep) e trata do vetor p-dimensional transposto de variáveis 

aleatórias. Por fim, o 𝛼 representa as cargas fatoriais que é uma matriz (p, q) de constantes 

desconhecidas. 

A segunda etapa da estratégia empírica a ser adotada é a Análise Comparativa 

Qualitativa (QCA). Essa abordagem é uma das variantes de métodos das teorias dos conjuntos 

em que múltiplas combinações de “condições” são analisadas para tratar sistematicamente as 

associações que produzem uma configuração específica (RAGIN E RIHOUX, 2004). Dessa 

forma, métodos como QCA tratam de objetos que podem ser entendidos a partir da teoria dos 

conjuntos – em que as observações têm natureza qualitativa e podem ser separadas em grupos 

com características distintivas – e analisam sua associação sistemática por meio de testes 

lógicos que seguem os princípios da álgebra booleana (RAGIN, 1987; 2000). 

A Análise Comparativa e Qualitativa (QCA), tem por objetivo analisar e compreender 

o fenômeno sobre a causalidade, explorando os complexos padrões de ligações. Desse modo, a 

lógica da metodologia apoia-se na relação causal (dos conjuntos) para definir as condições 

necessárias e/ou suficientes para produzir o resultado especificado, que no presente trabalho 

seria o padrão de emissões por GEE. A QCA é particularmente adequada para as análises de 

configurações que dizem respeito às questões ambientais e, por ser um método relativamente 

novo, não tem sido muito utilizado nas aplicações empíricas sobre emissões e nas áreas de 

pesquisa em economia (GANTER; HECKER, 2014). 
Apesar de termos dois tipos de conjunto de informações possíveis de se operacionalizar 

- conjuntos fuzzy (fuzzy set - fsQCA) e os conjuntos crisp (crisp set - csQCA) -, o fuzzy set QCA 

será o adotado nesse trabalho pelo fato de fornecer meios mais ajustados de acomodar 
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complementariedades complexas e relacionamentos não lineares entre as proposições 

(condições causais) (GANTER; HECKER, 2014). O diferencial quanto à aplicação do conjunto 

fuzzy reside na possibilidade de escalonar diferentes escores de associação, permitindo assim 

fornecer associações parciais ou completas. Considerando isso, os conjuntos fuzzy abordam 

tanto uma avaliação qualitativa quanto quantitativa (DIAS, 2011). 

Desse modo, o QCA poderá ser utilizado a fim de identificar a relação entre as 

dimensões latentes e as emissões no Brasil, sendo usada para compreender melhor padrões 

complexos de condições que conduzem a um fenômeno qualitativo. Assim, essa abordagem 

poderá trabalhar com a ideia de que se pode ter diversas combinações de fatores conceituais 

que, entre outras coisas, promovem o padrão de emissões GEE na região da Amazônia Legal 

brasileira.. 

 

 

4. BASE DE DADOS 

  

As variáveis selecionadas para a análise fatorial são apresentadas na tabela 1, com 

informações correspondentes ao ano de 2017 para os 772 municípios da Amazônia Legal 

brasileira. A finalidade geral das técnicas de análise fatorial consiste na síntese da informação 

contida nas variáveis originais em um conjunto mais sucinto de fatores, com perda mínima de 

informação. Dessa forma, as variáveis adotadas tentam reproduzir inicialmente quatro 

características, a saber: impacto ambiental; população; atividade econômica; e tecnologia.  Há 

também as variáveis que foram ficar alocadas na coluna “outros”, haja visto a flexibilidade da 

identidade em questão em também levar em consideração outros fatores determinantes. A 

escolha das variáveis em questão, sendo assim, foi direcionada no sentido de capturar aspectos 

gerais relevantes a nível de emissões que possam ser enquadrados dentro da identidade IPAT 

e, adicionalmente, levar em consideração aspectos específicos em relação às fontes propulsoras 

de emissões na região da Amazônia Legal. 

Para os procedimentos empíricos, exploratórios e metodológicos foram utilizadas 

informações coletadas de quatro fontes: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (ADH), 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE) e Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG). 

As variáveis selecionadas pertencem especificamente ao espaço temporal referente ao Censo 

Agropecuário de 2017, ADH de 2013 (considerando dados do Censo 2010), SEEG e INPE de 

2017. 

A identidade “Impacto Ambiental” aborda as variáveis ligadas às emissões pelo uso do 

solo, agropecuária e totais. Essas variáveis representam o padrão de emissões de GEE 

observado nos municípios da Amazônia Legal Brasileira a partir de informações do SEEG para 

o ano de 2017. 

Outro indicador é o de “População” que tem como variáveis a população pobre (POB), 

fecundidade total (FET), razão de dependência (RZD), analfabetismo de indivíduos acima de 

18 anos (A18) e população rural (PRU). A partir dessas características demográficas espera-se 

que haja efeitos diversos sobre os municípios da Amazônia Legal, uma vez que elementos 

populacionais dessa área são bem distintos, dado a particularidade de cada área.  
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Tabela 1 Variáveis selecionadas para os municípios brasileiros – 2017. 

 

 

 

 

 

                             Fonte: Elaborado pelos autores.  

IPAT Variáveis  Sigla Média Desvio padrão Min Max 

 

 

IMPACTO (I) 

Emissões totais  EMT 1156720 2224508 10086.21 2.89E+07 

Emissões pelo Uso da terra  EUT 825976 1965089 2181 2.59E+07 

Emissões pelo uso agropecuário EUA 251161.6 349012.5 149.66 4179624 

 

 

 

POPULAÇÃO (P) 

Razão de dependência RZD 60.91 11.73 35.81 118.04 

% População rural  PRU 42.56 19.51 0 95.82 

Fecundidade Total FET 2.83 0.58 1.68 4.89 

Taxa de analfabetismo mais de 18 anos A18 19.90 8.58 3.45 43.53 

% População pobre  POB 59.67 17.91 10.91 91.57 

 

AFLUÊNCIA (A) 

Transferências do Bolsa Família BFA 196.91 115.60 20.44 690.83 

Renda per capita RPC 363.17 176.09 96.25 1162.4 

 

TECNOLOGIA (T) 

Máquinas e equipamentos por área (unidades/km2) MEQ 50.420 128.24 0.13 1994.03 

% Domicílios com energia elétrica LUZ 91.29 9.89 27.41 100 

 

  

% área Colhida ACO 6.23 13.47 0 129.23 

Bovino por área (cabeças por km2) BOV 38.48 40.99 0 223.97 

OUTROS % Desmatamento DES 36.37 34.13 0 100.0 

 Agricultura Familiar AFA 23.16 14.30 1.92 94.48 

 % área com vegetação nativa FLO 62.99 23.00 7.72 99.67 

  Focos de queimadas por área FOC 0.96 2.08 0 32.19 
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A “Afluência”, que também pode ser designada como “Aspectos Econômicos” é 

composta pelas variáveis renda per capita (RDP) e transferência per capita do Programa Bolsa 

Família (BFA). Esses aspectos podem apresentar uma forte ligação com o padrão de emissões 

observado na região, podendo permitir assim uma caracterização mais abrangente dos 

municípios que serão analisados (FARIA E ALMEIDA, 2016; FARIA, BETARELLI E 

MONTENEGRO, 2019) tanto pelo acesso a renda quanto pela manifestação de 

vulnerabilidades socioeconômicas. 

Por fim, o indicador “Tecnologia” inclui duas variáveis, a saber: Máquinas e 

equipamentos (MEQ) e domicílios com energia elétrica (LUZ). A presença desses aspectos 

considerados tecnológicos na região amazônica é um assunto que pode ser abordado de 

concepções diferenciadas. Um dos pontos principais nesse estudo envolve o alicerce 

tecnológico básico a fim de potencializar formas de produção, mesmo que primárias, na região. 

Outros indicadores foram inseridos na identidade a fim de complementar, de forma mais 

abrangente, a caracterização a ser realizada. Dessa forma, as variáveis concentração de focos 

de queimadas (FOC), cobertura vegetal natural (FLO), bovinos por área (BOV), agricultura 

familiar (AFA), área colhida (ACO) e área desmatada (DES) podem contribuir para uma 

definição mais clara dos padrões de emissões observados na região. 

Os indicadores ambientais abrangem três principais tipos de emissões:  totais, pelo uso 

da terra e pela produção agropecuária. Os dados foram retirados do Sistema de Estimativas de 

Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG)6 para os municípios brasileiros no ano de 

2017. As dimensões de população são compostas pela densidade populacional, calculada a partir 

de dados estimados para 2017 do IBGE e a porcentagem total da população rural, que foi 

retirada do Censo Agro de 2017.  Os indicadores de atividade econômica são representados 

pelo PIB per capita e área colhida com dados para 2017 do Censo Agropecuário. 

 

5. RESULTADOS  

 

Foram explanados os resultados em quatro etapas analíticas e, em seguida, apresentou-

se as características dos municípios da Amazônia Legal brasileira e como estes estão associados 

com o padrão de emissões de GEE na região. As fases adotadas para aplicação da análise fatorial 

basearam-se em Johnson e Wichern (2014), com a apresentação inicial da matriz de correlação, 

seguido pela extração dos fatores principais e cálculo dos escores fatoriais. A estimação dos 

fatores iniciais foi feita utilizando o Método dos Fatores Principais (MFP), que apresentou a 

menor matriz de erros em detrimento aos demais métodos7.   

 

 

 

 

 

 

 

 
6 É uma iniciativa do Observatório do Clima que compreende a produção de estimativas anuais das emissões de 

gases de efeito estufa (GEE) no Brasil. 
7  Tanto o Método Interativo dos Fatores Principais quanto o Método de Máximo verossimilhança apresentaram 

matrizes de erros inferiores, quando comparado ao Método dos Fatores Principais. 

http://www.observatoriodoclima.eco.br/
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Tabela 2 - Matriz de correlação das variáveis 

                         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

RZD     1                             

FET 0.81* 1                           

A18 0.59* 0.43* 1                         

PPB 0.81* 0.64* 0.72* 1                       

PRU 0.40* 0.33* 0.40* 0.57* 1                     

RPC -0.42* -0.27* -0.41* -0.56* -0.25* 1                   

ACO -0.35* -0.24* -0.30* -0.46* -0.22* 0.60* 1                 

RBF 0.71* 0.59* 0.60* 0.77* 0.38* -0.40* -0.30* 1               

MEQ -0.35* -0.20* -0.32* -0.49* -0.21* 0.66* 0.70* -0.31* 1             

LUZ -0.61* -0.49* -0.30* -0.47* -0.41* 0.18* 0.18* -0.36* 0.15* 1           

DES -0.18* -0.21* 0.21* 0.04 0.10* -0.14* -0.07 -0.02 -0.17* 0.39* 1         

AFA -0.44* -0.30* -0.36* -0.56* -0.36* 0.51* 0.42* -0.42* 0.58* 0.20* -0.21* 1       

FLO 0.44* 0.42* 0.10* 0.29* 0.06 -0.12* -0.19* 0.30* -0.08* -0.49* -0.71* -0.09* 1     

FOC -0.09* -0.03 -0.09* -0.09* -0.01 0.04 -0.04 -0.13* 0.00 -0.15* -0.13*  0.09*   0.20*   1   

BOV -0.42* -0.41* -0.09* -0.33* -0.05 0.01 -0.09* -0.38* -0.10* 0.36* 0.56* 0.03  -0.72*  -0.11* 1 

                        Legenda: *p < 0.05. 

                        Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Considerando que a eficiência do Modelo de Fatores Principais (MFP) depende dos 

coeficientes da matriz de correlação, tem-se que altas correlações entre certas variáveis devem 

reproduzir cargas fatoriais e semelhanças altas em certos fatores latentes. Caso isso não ocorra, 

as variáveis não serão bem explicadas por esses respectivos fatores. Isso demonstra a 

importância da averiguação da matriz de correlação original da análise, como é apresentado na 

Tabela 2. Desse modo, de acordo com as referências de Hair et al. (1998), nota-se que 62,4% 

dos coeficientes da matriz de correlação apresentam valores maiores que 0,30 e estatisticamente 

significativos a 0,05. Esse resultado nos permite afirmar que a estrutura de dados é adequada 

para a realização da análise fatorial. 

Além da análise prévia das distribuições amostrais e das matrizes de coeficientes de 

correlação, a averiguação da adequabilidade das variáveis se faz necessária para que haja uma 

aplicação satisfatória da análise fatorial (AZEVEDO, 2006; JOHNSON; WICHERN, 2014). 

Partindo de uma abordagem do MFP, os resultados para a análise fatorial foram apresentados 

na Tabela 3.  

Os testes estatísticos demonstraram-se condizentes com a literatura de referência. 

Primeiramente o teste de Esfericidade de Bartlett para a matriz de correlação, que indicou que 

as variáveis são independentes, fazendo com que a hipótese nula de independência não fosse 

rejeitada. Já o valor do critério Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) apresentou o valor de ajuste 

adequado ao modelo, equivalente a 0,82. 

Quanto a rotação dos fatores, proposta por Kaiser (1958), temos que a rotação ortogonal 

Varimax foi aplicada, no intuito de facilitar a interpretação das cargas fatoriais, uniformizando 

as variáveis com elevado peso em um único fator. Contudo, optou-se pela manutenção dos 

fatores originais uma vez que eles caracterizaram uma melhor associação dos fatores.  

 

Tabela 3 - Resultados da Análise Fatorial. 

Acrônimo  Fatores   Comunalidades 
 

1 2 3 4 
 

RZD 0.88    0.85 

FET 0.73    0.67 

A18 0.70    0.62 

PPO 0.93    0.89 

PRU 0.55   0.53 0.66 

RPC -0.64    0.70 

ACO -0.57  0.55  0.74 

BFA 0.78    0.73 

MEQ -0.60  0.53  0.82 

LUZ -0.56    0.67 

DES  -0.83   0.78 

AFA -0.60    0.54 

FLO  0.76   0.85 

FOC    0.67 0.71 

BOV  -0.77   0.74 

Autovalores 5.59 2.88 1.50 1.01  

Proporção da variância 0.37 0.19 0.10 0.07  

Teste de Escala Cronbach’s: 0.86 

Kaiser -Meyer- Olkin (KMO): 0.82 

Teste de Esfericidade de Bartlett’s: 10578.53 (p valor =0.00)  

Os valores ocultados estão abaixo de 0.5 
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Os critérios de Kaiser (1958) e Pearson levam à seleção dos números de fatores mais 

apropriado, já que os autovalores devem ser maiores que um e a variância total deve apresentar 

valores maiores que 70%. A proporção da variância total alcançada na tabela 3, com quatro 

fatores foi de 73%. Quanto a comunalidade, verificou-se que todas a variáveis apresentaram 

similaridades superiores a 0,6, sendo um indicativo que os quatro fatores descrevem bem as 

interdependências das variáveis. Já o teste de escala de Cronbach’s apresentou uma consistência 

para a análise de 86%. 

Em relação às cargas fatoriais do fator 1 (Tabela 3), denominado de “aspectos 

demográficos e de vulnerabilidade socioeconômico”, verifica-se que as variáveis “população 

rural”, “recebimento de renda proveniente do Bolsa Família”, “razão de dependência”, 

“fecundidade total”, “população pobre”, “agricultura familiar” e “taxa de analfabetismo” 

apresentam forte correlação com este fator.  Quando se verifica o risco ambiental desencadeado 

a partir da intensificação das emissões, especificamente em municípios pertencentes a 

Amazônia Legal brasileira, vê-se que os padrões de desigualdade social colaboram para 

configurar estruturas ambientais, tanto rurais quanto urbanas. Desse modo, populações menos 

favorecidas, tanto por características de renda, quanto escolaridade e de acesso a saúde fazem 

uso de áreas de maior vulnerabilidade social que, porventura, acaba se sobrepondo à própria 

vulnerabilidade ambiental (FREITAS et al, 2001; ALVES, 2006). 

Os impactos desproporcionais desencadeados com as mudanças climáticas em áreas de 

vulnerabilidade social ajudam a apontar para populações com baixo acesso a informações e 

recursos financeiros, que são afetadas diretamente a partir da ausência de condições básicas, 

tanto econômicas quanto sociais. (WISNER et al., 2004; CUTTER E FINCH, 2008). Porto 

(2007) ressalta ainda que as vulnerabilidades sociais levam a diferenças no grau de exposição 

e de efeito entre os grupos que vivem na periferia social e econômica no processo de 

desenvolvimento. Desse modo, os grupos sociais mais vulneráveis acabam por arcar com a 

maior parte da poluição nos ambientes que trabalham e vivem. 

O segundo fator, denominado de biodiversidade, apresenta a variável “vegetação 

nativa” correlacionado negativamente com a variável “área desmatada” e “bovinos por área”. 

Desse modo, tem-se que a utilização de pastagens está ligada estritamente à produção pecuária 

no Brasil, que apresenta uma grande competitividade mundial nesse setor. Contudo, a utilização 

de pastagens compromete a sustentabilidade da pecuária a longo prazo, uma vez que leva a uma 

degeneração das especificidades físico-químicas do solo e consequentemente à perda de 

produtividade (BALBINO et al., 2011; MACEDO, 2019). De acordo com Killen (2007), a 

expansão da pecuária no Bioma Amazônico foi conduzida principalmente por obras 

governamentais de infraestrutura, tais como, estradas e energia elétrica. 

A partir de estudos de Rivero et al (2009), identificou-se que a pecuária bovina também 

está fortemente associada com o desmatamento na maior parte da região Amazônica. Uma das 

causas fundamentais para a manutenção desse processo se dá pelos baixos níveis de capital para 

iniciar a atividade de pecuária bovina e também pela pouca necessidade de preparo do solo, 

com mínimas restrições quanto ao relevo e áreas recentemente desmatadas. 
No caso do fator três, a produtividade agrícola se relaciona com as variáveis “área 

colhida” e “máquinas e equipamentos”.    Segundo Matos e Pessôa (2011) o processo de 

modernização agrícola no Brasil surgiu como uma tentativa de elevar a produtividade para 

atendimento do mercado externo, tendo como principal financiador o próprio estado. Esse 

processo se deu principalmente com a liberação de crédito para o setor, influenciando no 

investimento de bens de capital, como maquinário agrícola.  A diminuição do fator trabalho a 

partir da adoção de tecnologias específicas fez com que se intensificasse a busca pelo aumento 

das áreas agricultáveis, expandindo assim a fronteira agrícola brasileira e consequentemente o 

desmatamento de áreas com vegetação nativa. (RIVERO et al, 2009; NEVES et al, 2014) 
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 As variáveis “população rural” e “focos de queimadas” apresentaram-se positivamente 

correlacionados, fazendo com que a denominação adotada para o quarto fator fosse “manejo do 

solo”. Apesar do bioma de floresta Amazônica apresentar alta sensibilidade ao fogo, práticas 

de manejo relacionadas às queimadas ainda são muito utilizadas na região. (HARDESTY et al., 

2005; SILVA, PONTES, AMORIM, 2019; BISPO & PIMENTEL, 2018). A presença de 

sazonalidade e sinergismo entre o clima, desmatamento e os incêndios é destacado por Aragão 

et al. (2008) e Cochrane e Laurance (2008). Os autores apontam a frequência mais elevada dos 

focos de queimadas em estações mais secas, especialmente entre junho e agosto, sendo muitas 

vezes potencializada por ações antrópicas como desmatamento de florestas e incêndios 

provocados. Pode-se destacar também a presença de uma distribuição espacial das queimadas, 

mais precisamente no “arco do desmatamento”8 devido a atividades de extração madeireira, 

pecuária, agroindústria e áreas próximas a estradas. (FERREIRA, VENTICINQUE E 

ALMEIDA, 2005) 

 Segundo Mingoti (2007) a disposição dos fatores é fundamental para a análise fatorial, 

levando-se em conta a variância e sua proporção. Tendo isso em mente, o primeiro fator 

representando por “aspectos demográficos e de vulnerabilidade socioeconômica”, tem maior 

competência para representar o conjunto de indicadores aqui analisados no que tange a 

caracterização dos municípios da Amazônia Legal. A partir da definição dos fatores, a 

averiguação de possíveis condições de suficiência torna-se necessário, uma vez que as relações 

se apresentam como causais e devem retratar a concordância empírica dos quatro fatores 

encontrados e das emissões resultantes desses processos. 

Para investigar as relações de suficiência com o padrão de emissões por uso do solo, 

aplicou-se o QCA a fim de transformar as cinco variáveis em conjuntos fuzzy. fornecendo assim 

os respectivos graus de adesão dos municípios da Amazônia Legal. Neste estudo, cada conjunto 

foi representado por uma letra, maiúscula e minúscula, representando a alta e baixa 

probabilidade condicional, respectivamente. Desse modo, o (U) refere-se às emissões por uso 

da terra; (A) emissões pela atividade agropecuária; (E) emissões totais; (V) vulnerabilidade 

socioeconômico; (B) Biodiversidade; (A) Produtividade agrícola; (T) Manejo do Solo. 

Com objetivo de analisar as soluções comuns e reduzi-las a uma estrutura lógica 

condizente com o contexto empírico, como proposto por Longest e Vaizey (2008), chegou-se à 

formatação de quais as configurações das interações entre os determinantes provocariam as 

emissões tanto por uso da terra e pela agropecuária quanto pelas emissões totais. Desse modo, 

aplicando o algoritmo de minimização Quine-MCCluskey, temos as combinações necessárias, 

mas não suficientes por si só, para influenciar o padrão de emissões de GEE. Desse modo, 

considerando a Tabela 4, temos que após o processo de minimização, a seguinte relação de 

suficiência foi obtida: 

 

𝑎𝑇 + 𝐵𝑇 → 𝑈                                                                                                                            (2) 

𝑣𝑎 + 𝑉𝑇 + 𝑎𝑇 → 𝐴                                                                                                                                  (3) 

𝑣𝐵𝑇 + 𝑎𝑇 → 𝐸                                                                                                                          (4) 

 

As configurações lógicas “aT” e “BT” apresentaram consistência de 86%, para altas 

emissões pelo uso da terra na Amazônia Legal. Desse modo, municípios com baixa 

produtividade agrícola e alto manejo do solo, assim como alta biodiversidade e alto manejo do 

solo devem apresentar alta emissão de GEE pelo uso da terra.  Como a consistência apresentou 

 
8 O termo faz alusão à região onde encontram-se os maiores índices de desmatamento da Amazônia. É um território 

que vai do oeste do Maranhão e sul do Pará em direção a oeste, passando por Mato Grosso, Rondônia e Acre. As 

rodovias Belém-Brasília e Cuiabá-Porto Velho iniciaram o desenho desse arco, e atualmente corresponde ao 

território de 256 municípios que concentram aproximadamente 75% do desmatamento da Amazônia. (ISA, 2019) 
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valores acima de 0,80, tem-se que essas configurações têm relação suficiente com as emissões. 

A cobertura total assume o valor de 64%.  

Já a consistência para as configurações lógicas de emissões pela agropecuária “va”, 

“VT”, “aT” foram de 86%, 93% e 91%, respectivamente, com uma cobertura total de 81%. 

Assim, uma baixa vulnerabilidade ligada a uma baixa produtividade agrícola, uma alta 

vulnerabilidade atrelada a um alto manejo do solo e uma baixa produtividade com alto manejo 

do solo devem apresentar altos valores de emissões pelo uso na agropecuária. 

 Por fim, a configuração “vBT” e “aT” apresentaram consistência de 91% e 88% cada 

uma e uma cobertura total de 60% para as emissões totais de GEE. Desse modo, as emissões 

totais são representadas por baixa vulnerabilidade, alta biodiversidade e alto manejo do solo 

assim como uma baixa produtividade agrícola e alto manejo do solo. 

  

Tabela 4 – Configuração lógica reduzida com alto padrão de emissões 
 

Tipo de emissão 

 

Combinações Lógicas 

Cobertura  

Consistência Bruta Única 

 

Uso do solo 

aT 0.53 0.09 0.86 

BT 0.55 0.11 0.86 

Total de cobertura =0.64   Solução da consistência = 0.83 

 

Agropecuária 

va 0.60 0.14 0.86 

vT 0.58 0.13 0.93 

aT 0.54 0.09 0.91 

Total de cobertura = 0.81   Solução da consistência=0.85 

 

Total 

vBT 0.40 0.07 0.91 

aT 0.54 0.20 0.88 

Total de cobertura =0.60   Solução da consistência=0.88 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

 

Observa-se que para todos os tipos de emissões a combinação lógica “aT” está presente, 

apresentando uma elevada consistência em todos os casos. Isso reforça o padrão identificado 

por Geist (2001) e Lambin (2002) para as causas do desmatamento, associados 

fundamentalmente aos usos do solo e que afetam diretamente o meio ambiente e a cobertura 

vegetal presente. Desse modo, o manejo inadequado do solo acaba por gerar processos de 

degradação, podendo intensificar a emissão de GEE. A magnitude e tipo dessas emissões 

dependem do tipo de uso, sistema de cultivo e manejo do solo. (CONCEIÇÃO et al., 2017). 

De acordo com as projeções do Painel Intergovernamental sobre Mudanças do Clima 

(IPCC), o setor agrícola será muito afetado com a mudança global do clima com impactos na 

sua produtividade, manejo do solo e na distribuição espacial das culturas hoje existentes. Dessa 

forma, é preciso alterar o modelo da agricultura adotado atualmente com uso de práticas de 

manejo que favoreçam o equilíbrio dos atributos físicos e químicos do solo, como aumento dos 

estoques de carbono, nitrogênio, retenção de água e redução da perda de solo por erosão e 

lixiviação.  (LAO, 2006). 

Possíveis caminhos para condução dessa problemática envolvem sistemas de manejo 

mais sustentáveis, com a possibilidade de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF), em 

detrimento aos sistemas agrícolas existentes, com grande potencial de promover melhorias na 

qualidade do solo, tanto em curto quanto em médio prazo (LOVATO et al., 2004; BAYER et 

al., 2006; GAZOLLA et al., 2015; BATLLE-BAYER et al., 2010; SACRAMENTO et al., 

2013). Essa mudança de percepção quanto a condução das práticas exige que o modelo 
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extensivo de produção seja revisto, uma vez que a integração ILPF necessita de uma 

sustentabilidade maior no processo produtivo. 

A configuração “BT” para emissões a partir do uso da terra demonstra como a alta 

biodiversidade, juntamente com o alto manejo do solo, nos dá condições elementares para 

transições relevantes quanto ao uso do solo, especificamente áreas com vegetação nativa ainda 

inutilizadas pelo homem. As duas principais formas de manejo do solo a partir de áreas com 

alta biodiversidade são as queimadas e o desmatamento. Apesar de apresentar uma legislação 

nacional sobre biodiversidade9, considerando os seis biomas principais no Brasil, temos 

contrapontos relevantes que nos levam a compreender a amplitude da configuração revelada. O 

afrouxamento nas fiscalizações de áreas protegidas ou com vegetações nativas levam a uma 

intensificação da busca desses espaços para atender a novos propósitos quanto ao uso da terra, 

levando muitas vezes a transições que acabam elevando as emissões a partir de cada tipo 

cobertura (ou ausência dela). 

O manejo do solo em áreas de floresta nativa relaciona-se intimamente com as 

queimadas, que são responsáveis por emissões significativas de partículas para a atmosfera 

(ARTAXO et al., 2005). Desse modo, elas acabam produzindo modificações no conjunto de 

compostos orgânicos e GEE gerando importantes implicações sobre o ciclo hidrológico e sobre 

o clima em nível local, regional e global (ANDREAE et al., 1997).  

Romeiro (1999) destaca o predomínio da pecuária extensiva na Amazônia e enfatiza a 

forma como a expansão desta atividade chegou até os pequenos produtores familiares, que 

caracterizam uma alta vulnerabilidade social e econômica na região. O autor destaca ainda que 

a implantação de pastagens é uma alternativa utilizada pelos pequenos produtores para obter 

ganhos patrimoniais a partir da venda da terra, muitas vezes adquirida por fazendeiros 

pecuaristas da região, que, geralmente, têm suas atividades principais nas zonas urbanas 

(comerciantes, profissionais liberais etc.) e usam a terra basicamente como um ativo de 

especulação. Isso ajuda a compreender as combinações lógicas presentes nas emissões pela 

agropecuária e totais, “va”, “vT”, “vBT”. Essas características envolvem fundamentalmente o 

alicerce produtivo no Brasil, com grandes extensões de terra, muitas vezes improdutivas e com 

elevada transição de uso do solo, especialmente de áreas com elevada biodiversidade e com 

vegetação nativa. 
Desse modo, a diminuição na cobertura vegetal é um resultado direto da ampliação das 

atividades econômicas na região da Amazônia Legal brasileira.  Nesse processo a intensificação 

de práticas de manejo inadequado do solo, do desmatamento, da agricultura, da atividade de 

extrativismo vegetal, da mineração, da abertura de áreas para pastagem dos grandes 

empreendimentos, estão ligadas com mudanças substanciais nos fluxos e ciclos biogeoquímicos 

e atmosféricos (ALARA et al., 2006). A partir daí tem-se uma ligação de existência de relações 

com as alterações nos fluxos do carbono e nitrogênio (ANDREAE et al., 1997) da fertilidade 

do solo, perda da biodiversidade, degradação do solo, aumento da desertificação (NEILL, 

2001), além das mudanças no ciclo hidrológico e nas relações entre a evapotranspiração e a 

precipitação na Amazônia (NÓBREGA et al., 2005; MARENGO, 2006). 

Em relação ao potencial de emissão de GEE, as emissões tanto pela agropecuária quanto 

pelas emissões por uso da terra podem aumentar à medida que práticas conservacionistas não 

são adotadas (CERRI et al., 2007; ROBERTSON et al., 2000). Considerando que a 

rentabilidade das commodities está elevada devido a valorização do dólar, chama-se a atenção 

para a possibilidade de aumento ainda maior do desmatamento e queimadas em áreas de 

vegetação nativa, a fim de expandir as áreas extensivas de produção. Esses elementos podem 

piorar ainda mais a forma como a utilização e manejo do solo é feito, aumentando, por 

conseguinte as emissões tanto pelo uso da terra quanto pela prática agropecuária. 

 
9 Lei nº 13.123 de 16 de novembro de 2015. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir de diferentes técnicas de análise multivariada, foi possível perceber alguns 

padrões observados no perfil das emissões de GEE para os municípios da Amazônia Legal 

brasileira para o ano de 2017. As técnicas utilizadas se mostraram úteis na caracterização e 

interpretação dos resultados, embora existam alguns aspectos que necessitam de uma 

investigação mais cuidadosa e detalhada. O artigo tem como contribuição sua análise 

multidimensional relacionada aos aspectos que se relacionam às características dos municípios 

da Amazônia Legal. Baseando-se na identidade IPAT, utilizou-se as emissões por uso da terra 

e pelo uso da agropecuária. 

A partir da identidade IPAT, elementos envolvendo uma caracterização mais ampla das 

condições ambientais, populacionais, econômicas e tecnológicas foram adotados, no sentido de 

refletirem não apenas o desenvolvimento regional, mas também padrões ligados às emissões de 

GEE na região da Amazônia Legal.  

A forte expansão da pecuária bovina na Amazônia é uma tendência que deve continuar 

considerando os aspectos macroeconômicos e políticos atuais. Caso o atual quadro de demanda 

global continue em expansão, e a presença das instituições na fronteira amazônica continue 

frágil, o contexto institucional que estimula a expansão da pecuária na fronteira agrícola vai 

continuar ativa. Atreladas a isso, as novas demandas e a rentabilidade maior das commodities 

vão reforçar esses processos de expansão de desmatamentos e queimadas na região amazônica. 

A expansão da agricultura de larga escala e o potencial de ampliação dos usos do solo por novas 

culturas para a produção de bioenergia são, potencialmente, um processo que vai reforçar ainda 

mais a importância do papel da pecuária na expansão da fronteira do desmatamento. 
A difusão de práticas de manejo e uso do solo adequadas fazem-se necessárias como a 

possibilidade de adoção de áreas integradas de lavoura-pecuária-floresta (iLPF), que podem 

repercutir de forma positiva no uso da terra e na diminuição de emissões de GEE. Contudo, a 

integração das florestas junto ao elemento produtivo pode ainda ser um problema em muitas 

áreas, pois a produtividade a curto prazo ainda é algo alicerçado no âmbito da maioria dos 

produtores. Uma formulação de políticas mais ativas, que vão além da Moratória da Soja e da 

Carne, fazem-se necessárias de forma a estimular uma produção mais equilibrada, com uma 

consciência de efetividade de longo prazo mais clara e bem definida.  

Outro ponto relevante quanto aos resultados obtidos nesse estudo tange a legislação 

ambiental e a política de crédito agrícola atual, que apesar de não ter sido foco desse estudo, 

pode ser introduzida na discussão aqui desenvolvida. Considerando que o novo código florestal 

brasileiro corroborou para a retirada de muitos produtores, posseiros e ocupantes da insegurança 

jurídica, estabelecendo prazos para a adequação ambiental mais extensos, que muitas vezes são 

ignorados e não efetivados de fato, tem-se que muitos viram-se estimulados a adquirir cada vez 

mais crédito agrícola. Assim, a redução dos níveis de desmatamento poderia ser de fato 

efetivado a partir de demarcações de terra, comprovações e adequações ao uso sustentável do 

solo mais rigorosos, como critério fundamental para obtenção de crédito agrícola. Desse modo, 

a ampliação da fiscalização, agilização e resolução de embates processuais quanto a posse de 

terras e a reforma agrária seriam soluções altamente desejáveis no sentido de diminuir de fato 

as emissões de GEE, 

A principal contribuição desse artigo envolve a discussão da necessidade urgente de 

práticas de manejo do solo mais sustentáveis e que permitam a exploração de recursos com o 

desgaste mínimo dos nutrientes, possibilitando uma melhora na produtividade a longo prazo 

para a região, além da diminuição das emissões. Desse modo, salienta-se a relevância da 

substituição de práticas ligadas especificamente a queimadas e desmatamentos, na transição de 

floresta para pastagens, para preparação do solo. A interseção de extensas áreas de produção 

com baixo capital para iniciar a atividade pecuária faz com que as emissões pelo uso da terra 
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ainda sejam bem relevantes em áreas de vegetação nativa e com alta biodiversidade. Além de 

tudo, chama-se a atenção para a atratividade da produção de commodities, com possibilidade 

ainda maior de expansão da fronteira agrícola dentro da Amazônia Legal, com intensificação 

do processo de grilagem, ocupação na região e emissões de GEE pela agropecuária. 
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