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Resumo: A região da Amazônia Legal tem sido foco de discussões científicas e políticas em torno 

de sua preservação, por tratar-se de uma das maiores florestas tropicais do mundo, além da sua 

importância para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. As recentes políticas de controle 

de desmatamento restringem às possibilidades de expansão da atividade agrícola. Dessa forma, a 

região precisa encontrar formas alternativas e mais sustentáveis de geração de renda. Uma atividade 

que se destaca neste contexto é a de Produção Florestal Não-Madeireira (PFNM), por permitir a 

exploração da floresta sem necessidade de desmatamento adicional. Assim, o objetivo dessa pesquisa 

é analisar a evolução espacial deste setor na Amazônia nos últimos anos, e verificar sua correlação 

com a renda e desmatamento. Para tanto, foi realizada uma análise espacial de dados de PFNM, renda 

e desmatamento.  A análise mostrou que a atividade de PFNM na Amazônia está localizada fora do 

arco do desmatamento, enquanto as regiões com economias maiores, pelo contrário, estão localizadas 

exatamente no arco. O I de Moran bivariado calculado para a PFNM e desmatamento apresenta um 

valor negativo, sugerindo que as regiões que apresentam elevada (baixa) produção florestal tendem 

a estar rodeadas por regiões com baixo (alto) desmatamento. Assim, este estudo sugere que a PFNM 

está localizada em regiões mais preservadas na Amazônia Legal Brasileira.  

Palavras-chave: Amazônia Legal Brasileira; produtos florestais não madeireiros; desmatamento, 

economia regional.  

 

Abstract: The Legal Amazon region has been the focus of scientific and political discussions around 

its preservation, being one of the largest tropical forests in the world, and its importance for mitigating 

the effects of climate change. Recent policies to control deforestation restrict the possibilities for 

expansion of agricultural activity. In this way, the region needs to find alternative and more 

sustainable forms of income generation. An activity that stands out in this context is the Non-timber 

Forest Production (NTFP), for allowing the exploitation of the forest without the need of additional 

deforestation. Thus, the goal of this research is to analyze the spatial evolution of this sector in the 

Amazon in recent years and to verify its correlation with income and deforestation. For that, a spatial 

analysis of NTFP, income and deforestation data were performed. The analysis showed that NTFP 

activity in the Amazon is located outside the deforestation arc, while regions with larger economies, 

by contrast, are located exactly in the arc. The bivariate Moran’s I calculated for the NTFP and 

deforestation presents a negative value, suggesting that the regions with high (low) forest production 

tend to be surrounded by regions with low (high) deforestation. Thus, this study suggests that NTFP 

is in the most preserved regions of the Brazilian Legal Amazon. 
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1. INTRODUÇÃO 

As preocupações com a região Amazônica têm se mostrados crescentes, conforme a sociedade 

se torna mais consciente a respeito da necessidade da preservação ambiental e do uso responsável dos 

recursos naturais. Esta região tem sido foco de estudos e pesquisas devido à sua vasta biodiversidade e 

grande potencial a ser descoberto. 

Entretanto, apesar da conscientização a respeito da importância da conservação ambiental, a 

Amazônia tem sido degradada nas últimas décadas afim da realização de atividades econômicas, dentre 

as quais tem destaque a agricultura e a pecuária. Assim, é preciso analisar a viabilidade da realização 

de atividades econômicas alternativas, dada a imprescindibilidade da geração de renda para os 

habitantes da região.   

Os produtos florestais não madeireiros têm presença significativa na produção brasileira, 

principalmente na região norte. Em 2015, a produção da extração vegetal no Brasil correspondeu a 

aproximadamente R$4,7 bilhões, segundo dados do IBGE (2015). Só na região norte – onde se localiza 

majoritariamente a Floresta Amazônica – no mesmo ano, a produção correspondeu a R$ 2,2 bilhões, 

também segundo o IBGE. 

Neste contexto, este artigo visa estudar a extração florestal não madeireira na Amazônia Legal 

Brasileira, assim como a concentração da atividade na região, identificando possíveis padrões espaciais 

desta atividade e sua correlação com a renda e o desmatamento. Esse setor é tido como uma promissora 

possibilidade, uma vez que permite a preservação da floresta Amazônica, além de promover a geração 

de renda para as populações locais. 

Para isso, são analisados os dados relevantes para o tema, tais como o desmatamento anual total, 

o Produto Interno Bruto e os valores da produção florestal não madeireira para os anos selecionados. 

Assim, após esta introdução, o estudo está dividido em mais três partes. Na primeira parte, é feita uma 

revisão de literatura a respeito do tema, onde são apresentados os conceitos e contextos das mencionadas 

atividades nesta região, além de dados da produção florestal não madeireira e perspectivas de alguns 

autores a respeito do tema.  

Na segunda parte, é apontado a metodologia para a análise dos dados, demonstrando os 

principais métodos estatísticos, bem como seu uso e sua finalidade nesta pesquisa. Nesta seção também 

são explicados as os dados e variáveis empregados.  

Por fim, na terceira parte são apontadas as discussões e análise a respeito do tema. Neste 

momento, são indicadas as observações feitas a partir dos resultados obtidos, bem como suas 

implicações e principais aspectos econômicos. A partir disso, serão assinaladas as lacunas encontradas 

na pesquisa, bem como sugestões a respeito da continuidade de estudo para este tema.  

 

2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 A Atividade Extrativa no Brasil e na Amazônia Legal Brasileira  

 

Segundo Drummond (1996), o extrativismo é:  

”(...) uma maneira de produzir bens na qual os recursos naturais úteis são retirados 

diretamente da sua área de ocorrência natural, em contraste com a agricultura, o 

pastoreio, o comércio, o artesanato, os serviços ou a indústria. A caça, a pesca e a 

coleta de produtos vegetais são os três exemplos clássicos de atividades extrativas 

(DRUMMOND, 1996, p. 117).”  

O extrativismo pode ser subdividido em madeireiro e não madeireiro. O primeiro consiste na 

extração de madeira. Já o segundo, possui seu foco na coleta de frutos, sementes, látex, etc. Ambas são 

atividades de destaque, para o Brasil, assim como na região amazônica.  

Os principais produtos madeireiros no Brasil são a madeira em tora, a lenha, o carvão vegetal e a 

madeira destinada à produção de celulose. Boa parte da produção madeireira deriva do pinus e do eucalipto, 

e está concentrada nas regiões Sul e Sudeste, principalmente no estado de São Paulo. A produção madeireira 
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a partir de outras espécies se destaca nos estados da Bahia, Maranhão e Mato Grosso (SBS, 2008). Quanto 

aos produtos não madeireiros, há destaque para a erva-mate e o pinhão na região Sul; babaçu e carnaúba na 

região Nordeste; açaí, látex, palmito, castanhas, piaçava e outros na região Norte, onde há a maior 

diversidade de produtos florestais não madeireiros (PFNM) (IBGE, 2012).   

Dada a importância desta atividade para a economia da Amazônia Legal Brasileira, o foco desta 

pesquisa será o extrativismo vegetal não madeireiro ou exploração florestal, isto é: a extração de frutos, 

resinas, cipós, óleos, sementes, plantas ornamentais e medicinais, entre outros.  

Além de importante atividade econômica, a exploração florestal se insere no contexto sobre as atuais 

preocupações sobre o meio ambiente e conservação da floresta amazônica. Assim, o extrativismo surge 

como uma possibilidade de atividade econômica que pode contribuir para o desenvolvimento sustentável 

da região, evitando a derrubada da floresta.  

Muitas das atividades econômicas realizadas desde a Revolução Industrial são bastante prejudiciais 

à natureza, pela emissão de gases agravadores do Efeito Estufa (GEE), desmatamento, poluição de rios, 

solos e do ar, etc. Cada vez mais, surgem tentativas de conciliar essas atividades necessárias ao 

desenvolvimento humano com a preservação do meio-ambiente.   

O Brasil estabeleceu metas voluntárias de redução de suas emissões de CO2 com o PNMC – Política 

Nacional sobre Mudança do Clima - em 2009. O objetivo do plano é a redução de emissões em cerca de 

38%, sendo que a maior parte dessa redução é via diminuição do desmatamento em 80%. Além do potencial 

para alcançar as metas voluntárias de redução de emissões, a região amazônica também se torna alvo das 

políticas de mitigação pela sua biodiversidade e rico potencial para a humanidade (BAYER, 2006; 

DRUMMOND, 1996).   

Segundo Gonçalo (2006, p. 1), “o potencial de mercado dos produtos de uso sustentável da 

biodiversidade vem crescendo com o aumento da variedade de produtos não tradicionais (...)”, em função 

também do extrativismo. No Brasil, essa produção representou, em 2015, R$ 4.642.061 (em milhares). A 

Amazônia Legal Brasileira foi responsável por mais 60% de toda esta produção1, segundo os dados do 

IBGE (2016).   

Na Amazônia, o extrativismo é geralmente praticado por agricultores familiares, colonos, indígenas 

e pequenas comunidades em geral, que vivem nas Unidades de Conservação (UC’s). Assim, para a maioria 

destas populações, o extrativismo é a principal fonte de renda e oportunidade de diversificação do trabalho 

(AMARAL e NETO, 2005; ANDRDADE, 1999).   

Os estudos sobre os mercados destes produtos ainda não atendem a demanda de informações 

necessárias para a organização e o desenvolvimento da produção familiar. Entretanto, a participação dessa 

produção na renda de famílias é significativa em todas as regiões brasileiras, com destaque para as regiões 

Norte, Nordeste e Centro-oeste (GONÇALO, 2006).   

Contudo, as estruturas sociais são altamente estratificadas e excludentes no uso da terra na 

Amazônia, em função de processos históricos e da má distribuição de renda e de recursos (DRUMMOND, 

1996; HERRERA, MOREIRA, BEZERRA, 2016). Deste modo, os estudos voltados para o extrativismo 

podem auxiliar na promoção do desenvolvimento socioeconômico da região e na formulação de políticas 

públicas que interfiram nas barreiras para o desenvolvimento da economia local e na resolução dos 

problemas socioeconômicos (WALKER, 2009).  

 

2.2 Exploração Florestal e a Amazônia Legal   

 

Atualmente, os principais produtos da exploração florestal não madeireira extraídos da Amazônia 

são o guaraná, cacau, látex, castanha-do-brasil, açaí, babaçu, buriti, óleos, frutas, fibras, entre outros. Sua 

utilização se dá principalmente em produtos fármacos, fitoterápicos, de perfumaria, alimentícios, cortantes 

e cosméticos, sendo que este último segmento apresenta o maior mercado (ANDERSEN et. al., 2002; 

BAYER, 2006).  

                                                
1 O cálculo considerou a produção extrativa total dos estados completamente inseridos na área da Amazônia Legal Brasileira, 

além do Maranhão e do Mato Grosso. Goiás não foi considerado na soma, uma vez que a proporção de seu território inserido na 

região amazônica é muito pequena.   
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Na Tabela 1, encontram-se os dados relativos à produção de PFNM em 2015 no Brasil e na região 

Norte, onde se localiza majoritariamente a Amazônia Legal Brasileira. A partir dos dados apresentados na 

tabela, é perceptível a importância da Amazônia na produção brasileira dos PFNM: ela é fonte de cerca de 

45% do valor produzido no Brasil no ano analisado. Diversos produtos da região norte, como o látex líquido, 

as gomas não elásticas, o cumaru e outros, respondem a 100% da produção nacional. Há ainda outros 

produtos que representam uma quantidade superior a noventa por cento da produção total do Brasil: 

copaíba, látex coagulado, pequi, açaí e castanha-do-brasil. 

 

Tabela 1 – Valor da Produção Florestal não madeireira em 2015 por 

produto (em milhares de reais) 

PRODUTO   BRASIL   
REGIÃO 

NORTE   

PARTICIPAÇÃO DA 

REGIÃO NORTE  

Alimentícios   1039860 575150 55,30% 

Açaí (fruto)  480637 458761 95,50% 

Castanha-do-brasil  107443 101252 94,20% 

Outros 466018 28914 6,20% 

Aromáticos, medicinais, tóxicos e corantes   1389 154 11,10% 

Borrachas   5245 5193 99% 

Hevea (látex coagulado)  4838 4786 99% 

Hevea (látex líquido)  407 407 100% 

Ceras   225625     

Fibras   107036 4280 4% 

Gomas não elásticas   38 38 100% 

Derivados de madeira   3199384 1592014 49,76% 

Carvão vegetal  511050 92462 18% 

Lenha  620843 123394 19,90% 

Madeira em tora  2067491 1376158 66,60% 

Oleaginosos   125850 9922 7,90% 

Outras categorias 854 17 1,99% 

TOTAL   4719518 2186769 46,30% 

          Fonte: IBGE, 2015. 

 

 

 Os PFNM brasileiros de maior importância são o açaí e a madeira em tora, que juntos somam mais 

de metade do valor da produção no Brasil em 2015. Ambos são significativamente oriundos da região norte 

do país, que responde a, respectivamente, 95% e 66% dos valores nacionais. 

O foco da produção extrativa da flora amazônica se dá nos produtos que, além de não dependerem 

de grandes insumos, capitais e tecnologia, apresentam maiores possibilidades de uso nas indústrias de 

fármacos, cosméticos e alimentícios (BAYER, 2006; DRUMMOND, 1996).  

Os óleos extraídos da Amazônia Legal apresentam características qualitativas de grande interesse 

de uso industrial, com finalidade alimentícia, química, cosmética, fitoterápica, medicinal, e inclusive, são 

apresentados como alternativa ao uso de combustíveis fósseis. Esses óleos representam parte significativa 

da exportação da Amazônia (BAYER, 2006).  

A borracha também apresenta grande valor de mercado, mesmo após o declínio de sua produção e 

o surgimento de questões sociais no tocante aos seringueiros (BAYER, 2006). A Hevea brasiliensis, espécie 
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nativa da Amazônia, é considerada a produtora da borracha com a melhor qualidade no mundo 

(HOLANDA, 2006).   

Os produtos utilizados principalmente em linhas cosméticas ganham cada vez mais destaque na 

produção extrativista amazônica, uma vez que a demanda por produtos naturais neste segmento é crescente 

(BAYER, 2006).  Outro mercado que tem apresentado crescimento para os produtos extrativos não 

madeireiros da Amazônia é o mercado de fármacos. É um dos setores que mais tem criado empregos e tem 

uma perspectiva de notável rentabilidade. (BALZON et. al., 2004).   

A população que obtém sua renda através do extrativismo são colonos, índios, seringueiros, 

agricultores familiares e comunidades das UC’s em geral. Os produtores encontram dificuldades como falta 

de conhecimento de mercado e gerenciamento da cadeia produtiva e distributiva, desorganização, 

precariedade, dificuldade de transporte e dificuldade no beneficiamento e manejo dos produtos (BALZON 

et. al., 2004). Muito dos trabalhadores extrativos da região estão na informalidade (GONÇALO, 2006).  

Segundo Gonçalo (2006, p. 6) “A maior parte dos PFNM é cultivada ou extraída por produtores com 

área total de propriedade até 200 ha e área cultivada até 10 ha.” Nessas propriedades, ainda segundo o 

mesmo autor, é comum a diversidade de produtos em uma mesma propriedade, sendo que o autoconsumo 

ocupa parte significativa da produção.   

Os produtos que mais geram renda na região são: açaí, castanha-do-brasil, borracha, cupuaçu, 

babaçu, carnaúba, dendê e piaçaba (GONÇALO, 2006; CGEE, 2009). Os estados que mais geram valor em 

PFNM são o Pará e o Amazonas, onde se localizam majoritariamente as Unidades de Conservação (CGEE, 

2009).   

As maiores demandas da população local para uso do território têm sido de Reservas Extrativistas e 

as Reservas de Desenvolvimento Sustentável (CGEE, 2009).   

Para Balzon et. al. (2004, p. 6), além de os processos logísticos representarem a maior dificuldade 

para o desenvolvimento da comercialização dos produtos extrativos pelas famílias, estas são geralmente 

famílias que vivem do plantio agrícola de pequena escala. Os produtos são vendidos em comércios locais, 

em cidades próximas, ou então à intermediários nos locais onde se realiza a extração.   

O extrativismo de PFNM na Amazônia apresenta um hiato tecnológico com relação às demais 

atividades e formas de produção na região. Isso se dá porque a produção amazônica responde a incentivos 

artificiais, que em sua maioria, foram destinados á produção agrícola e a empresas do segmento de papel e 

celulose (ANTONANGELO e BACHA, 1998; MORELLO, 2011). Além disso, para Andrade (1999), o 

atraso tecnológico na produção extrativa se dá pelo foco da população em apenas alguns produtos.  

A produção extrativa brasileira apresenta alta rentabilidade, mas não grande durabilidade, ainda 

devido ao atraso tecnológico. A exploração ocorre de forma seletiva, sendo que os produtores locais não 

possuem amplo conhecimento sobre o potencial produtivo, a conservação e o aproveitamento dos recursos 

disponíveis na Floresta Amazônica (MORELLO, 2011; HOMMA, 2005).  

As análises geralmente empregadas na região possuem um cunho econômico, e desconsideram os 

ganhos do extrativismo na questão de preservação da biodiversidade e de valorização social. A manutenção 

feita pelo manejo sustentável é uma externalidade positiva.  

(ANDRADE, 1999).  

As políticas econômicas e sociais para a região poderiam ser muito mais eficientes se lançassem um 

olhar que integrasse as áreas política, econômica, social e ambiental. A maioria das terras da região foi 

distribuída por apropriação e empregam a maior parcela da população. Contudo, não apresentam a maior 

rentabilidade, que fica a cargo das grandes empresas capitalistas e fazendas (COSTA, 2000).  

  

2.3. Exploração Florestal como alternativa de desenvolvimento sustentável na Amazônia Legal 

Brasileira   

 

O extrativismo vegetal não madeireiro é apontado como uma alternativa para o desenvolvimento 

sustentável da Amazônia Legal Brasileira, uma vez que, segundo Andrade (1999), ele atende demandas 

socioeconômicas das populações locais, que combinam coleta de produtos diversos, extração de látex, 

manejo agrícola, artesanato, caça e pesca. O modelo de extrativismo que vem sendo praticado na Amazônia 
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possibilita uma maior ação, envolvimento e parceria entre entidades públicas, privadas e ONGs. Além disso, 

melhora a distribuição de terras em uma região marcada pelo latifúndio (BECKER, 2010).  

O controle ambiental das áreas sob regime extrativista pode ser facilitado pelo fato de os cuidados 

com a área ficarem a cargo dos próprios usuários (BECKER, 2010).  Ademais, as regiões onde se aplica o 

extrativismo poderiam aumentar muito a produtividade, se investissem mais em tecnologias de baixo 

impacto ambiental, geralmente referidas como “manejo florestal” (MORELLO, 2011).  

Historicamente, essa região é propensa ao extrativismo e já gerou diversos produtos de sucesso 

comercial, como o cacau e o guaraná, por exemplo (BAYER, 2006; DRUMMOND, 1996). A aplicação do 

manejo extrativista com baixa tecnologia permite a preservação das matas, que ainda têm muito a oferecer 

e a ser descoberto, e é largamente apoiado pela comunidade científica. Além disso, segundo Drummond 

(1996), o extrativismo de baixa aplicação tecnológica pode facilmente conviver regiões mais modernizadas. 

Entende-se por baixa aplicação tecnológica, ainda segundo o mesmo autor, o extrativismo “elementar”, 

onde os recursos tecnológicos são mais escassos.   

Entretanto, extrativismo vegetal não madeireiro não pode ser considerado sustentável, tanto pelas 

sutis alterações que provoca no ecossistema, quanto pela baixa quantidade de renda que produz em 

determinadas regiões que o praticam (DRUMMOND, 1996; HOMMA, 2014.).  

Assim, para o desenvolvimento do extrativismo, seria necessário um alargamento dos mercados 

consumidores dos produtos da região, uma vez que a maioria das demandas atuais se caracteriza por ser 

local e de subsistência (BAYER, 2006; DRUMMOND, 1996; HOMMA, 2014). Além disso, há algumas 

desvantagens relacionadas a esta prática, como por exemplo, a limitação pela superexploração de recursos, 

a possibilidade de sintetização das matérias-primas oferecidas pela região e de baixo retorno de 

investimentos, além da instabilidade dos preços neste segmento de mercado (DRUMMOND, 1996; 

HOMMA, 2012).  

A dispersão das populações nas florestas dificulta benefícios como saúde e educação. Além disso, 

há discussões para definir se seringueiros e os demais usuários do extrativismo exercem um impacto 

predatório sobre a biodiversidade da região e também sobre o uso coletivo da terra, uma vez que, sem 

regime da propriedade privada, podem acabar na “tragédia dos comuns” (ANDRADE, 1999).  

Há vários programas de apoio para o extrativismo, como por exemplo, o PPG7 é uma iniciativa do 

governo brasileiro com apoio internacional, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável da 

Floresta Amazônica e da Mata Atlântica, favorecendo a qualidade de vida das populações locais. Ele é 

fundador da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru, que aplica um modelo melhorado 

de extrativismo com enfoque em castanhas que é referência em promover melhorias na qualidade de vida e 

evitar a migração das populações para os centros urbanos.   

Outro importante apoio ao extrativismo é o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio). O 

ICMBio é uma autarquia em regime especial, criada dia 28 de agosto de 2007, pela Lei 11.516. O Instituto 

é responsável pela manutenção das unidades de conservação, além da promoção de pesquisas e fiscalizações 

ambientais. Em associação com o PPG7, o ICMBio é responsável por diversas Reservas Extrativistas –

RESEX – na Amazônia Legal Brasileira.   

O extrativismo também recebe apoio da Sociedade Brasileira de Silvicultura (SBS), que é “uma 

associação do setor privado florestal, de âmbito nacional, de utilidade pública, sem fins lucrativos, fundada 

em setembro de 1955” (SBS, 93, p. 3), com os objetivos de unir a categoria, promover estudos e iniciativas 

de programas florestais.   

O Ministério do Meio Ambiente também possui um papel importante no extrativismo, através do 

regime de concessões. Os candidatos ao uso da terra apresentam ao Ministério do Meio Ambiente um plano 

de manejo, que pode ser aprovado ou não. Se o planejamento for aprovado, a área da floresta em discussão 

é concedida para uso, sob fiscalização governamental (MMA, 2011).  

A maior parte da exploração extrativista atualmente é feita nas RESEX, que são espaços para a 

exploração autossustentável que atende à demanda local, ajudando a desenvolver a região, sob proteção do 

poder público (BAYER, 2006). O manejo de boa parte das terras é comunitário desde os anos 80 e não há 

sistematização do uso da terra, dificultando a aplicação de políticas públicas. (BENATTI et. al., 2003).  

A exploração é feita em regime de manejo florestal comunitário, que envolve as atividades de 

manejo dos recursos florestais, de forma a “melhorar as condições sociais, econômicas, emocionais e 
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ambientais das comunidades rurais, a partir de sua própria realidade e de suas próprias perspectivas” 

(AMARAL E NETO, 2005).  

Segundo Drummond (1996), muitos dos produtos oriundos do extrativismo amazônico são 

destinados a países ou regiões com maiores recursos tecnológicos, onde os produtos, onde passam por 

processos de beneficiamento e publicidade, para então serem comercializados.   

Análises feitas pelo Banco Mundial em 2003 comprovaram, após seis anos de testes e 

monitoramento das RESEX, que o modelo é viável. As Reservas Extrativistas apresentaram baixo custo, 

rentabilidade crescente e cumprimento das funções de conservação ambiental. (BAYER, 2006).   

 

3. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada é uma Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE), com o objetivo 

de descrever e analisar as variáveis relacionadas às atividades extrativas na Amazônia Legal Brasileira, 

identificando principalmente a correlação espacial entre as variáveis do setor de exploração florestal, 

desmatamento e PIB. 

 

3.1. Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE) 

 

A AEDE é um conjunto de técnicas utilizadas para detectar padrões de associação e distribuição 

espacial, identificar localidades atípicas como outliers e visualizar a ordenação espacial dos dados 

selecionados (ALMEIDA, 2012).  

As ferramentas da AEDE são os indicadores, que avaliam as posições absolutas e relativas dos dados 

num âmbito global, possibilitando diversas formas de análise dos dados a partir de sua distribuição espacial. 

Para a utilização da AEDE, é necessário primeiramente construir uma matriz de pesos espaciais (𝑊), que 

será descrita na próxima seção.  

 

3.1.1. Matriz de pesos espaciais  

Uma matriz de pesos espaciais reflete o arranjo espacial das interações que concernem ao tema a ser 

pesquisado, capturando a autocorrelação entre as regiões vizinhas, considerando suas respectivas distâncias 

e intensidade de interações. De acordo com Carvalho (2008) é razoável supor, no estudo de algum 

fenômeno, que regiões vizinhas apresentem uma interação mais forte entre do que regiões que não são 

contíguas.  

Deve-se lembrar que os elementos da matriz de pesos são não-estocásticos e exógenos ao modelo. 

Normalmente, eles são baseados nas disposições geográficas das observações. Consideradas “n” regiões, 

tem-se: 

 

W = [

𝑤11 ⋯ 𝑤1𝑁

⋮ ⋯ ⋮
𝑤𝑁1 ⋯ 𝑤𝑁𝑁

] 

 

Em que wij é a influência que a região i exerce sobre a região j. 

No caso da matriz de contiguidade de pesos espaciais, que será utilizada neste artigo, atribui-se um 

valor a cada elemento da matriz: valor unitário, caso i e j sejam contíguos e valor nulo, caso contrário. A 

contiguidade pode ser definida de acordo com a convenção rainha, torre ou bispo. Na convenção rainha, 

todos as regiões que fazem fronteira com a região analisada são consideradas contiguas. Na convenção 

torre, considera-se as regiões cuja extensão da fronteira física é maior do que zero. Por fim, na convenção 

bispo, são consideradas contíguas as regiões em que a fronteira é apenas um vértice, com relação à principal 

região analisada (ALMEIDA, 2012). 

Em outro critério, pode-se considerar como contíguas na região analisada os “k” vizinhos mais 

próximos, sendo “k” um número determinado de acordo com os objetivos da pesquisa. Todas as regiões 

que possuem uma distância menor ou igual a “d” da região analisada são contabilizadas na matriz com 



7  

  
valor unitário, enquanto as que ultrapassam “d” são colocadas com valores nulos, sendo que “d” é a 

distância de corte para que a região tenha “k” vizinhos (ALMEIDA, 2012). 

Foram testados estes tipos de matrizes espaciais para o estudo proposto neste artigo, tendo sido 

escolhido a matriz que capturou a maior dependência espacial dos dados; a matriz rainha.  

 

3.1.2. Indicadores de Autocorrelação Espacial 

A partir da matriz de pesos espaciais, é possível gerar indicadores de autocorrelação espacial. Estes 

indicadores avaliam a distribuição e a relação entre as variáveis selecionadas, possibilitando análises a partir 

de seus resultados. Neste estudo, foram considerados o I de Moran univariado e bivariado globais e I de 

Moran univariado e bivariado locais.  

 

3.2.1.1. I de Moran Global 

O primeiro destes indicadores é a Estatística I de Moran univariado, que demonstra a o grau de 

associação linear de valores observados entre as regiões de determinada variável de interesse no tempo, 

ponderando as defasagens espaciais. Matricialmente, é dada por: 

𝐼 =  
𝑛

𝑆0

𝑧′𝑊𝑧

𝑧′𝑧
 

Onde 𝑧 é o vetor de “N” de observações para o ano analisado, em formato de desvios padrões; 𝑊 é 

a matriz de pesos espaciais descrita no item anterior e 𝑆0 é a soma dos elementos da matriz.  

O valor esperado para este índice é −
1

𝑛−1
, ou seja, o valor que seria obtido sem que fosse 

considerado o padrão espacial dos dados. Se o valor obtido for maior do que o esperado, há uma correlação 

espacial positiva, isto é: regiões com altos valores da variável de interesse (𝑦) estão cercadas por regiões 

com altos valores para a variável de interesse. Se o valor obtido for menor, há uma correlação espacial 

negativa.  

É possível ainda calcular o valor do I de Moran bivariado. Este coeficiente mede a correlação entre 

duas variáveis e é dado por: 

𝐼𝑍1𝑍2 =  
𝑛

𝑆0

𝑧1𝑊𝑧2

𝑧1𝑧2
 

Em que z1 representa uma variável de interesse e z2 representa alguma outra variável de interesse. 

 

3.1.2.2. I de Moran Local 

Além dos indicadores de autocorrelação espacial globais, muitas vezes é necessário utilizar um 

indicador de autocorrelação local. A razão é que os indicadores globais apresentam grupos de 

autocorrelação espacial tanto estatisticamente significativos quando não significativos (CARVALHO, 

2008). Desta maneira, os índices locais fornecem uma visão mais específica da correlação entre as variáveis 

de interesse em determinada região. São eles o I de Moran local, o 𝑐𝑖 de Geary local e a estatística 𝐺𝑖 local 

(ALMEIDA, 2012). 

 O I de Moran local univariado decompõe o indicador global de autocorrelação espacial de cada 

observação nas categorias AA, BB, AB e BA, que correspondem aos quadrantes do diagrama de dispersão 

de Moran. Para uma variável (𝑦) padronizada, observada na região 𝑖, 𝑧𝑖, o I de Moran local é dado por: 

𝐼𝑖,𝑡 =
(𝑦𝑖,𝑡−𝜇𝑡)

𝑚0
∑ (𝑦𝑖,𝑡−𝜇𝑡)2𝐽

𝐽=1 ; sendo  𝑚0 =
(𝑦𝑖,𝑡−𝜇𝑡)2

𝑁
 

Onde yi,t é a observação de uma variável de interesse na região i para o ano t, 𝜇𝑡 é a média das 

observações entre as regiões para o ano t na qual o somatório em relação à j é tal que somente os valores 

vizinhos de j são incluídos. 

 Há também o I de Moran local bivariado, que possui funcionamento análogo ao seu indicador 

Global, porém também de forma decomposta analisando a autocorrelação espacial entre duas variáveis de 

interesse.  
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Para fins de praticidade, esse conjunto de estatísticas fornecidas pelo cálculo do I de Moran locais, 

as informações são exibidas em mapas, que podem ser de significância ou clusters, além do diagrama de 

dispersão.  

 

3.1.2.3. Diagrama de Dispersão de Moran 

O diagrama de dispersão de Moran é uma abordagem visual da autocorrelação espacial obtida através 

de uma reta de regressão, cujo coeficiente angular é o I de Moran. A partir deste diagrama, a associação 

das variáveis fica distribuída entre os quatro quadrantes do plano cartesiano, sendo eles respectivamente 

Alto-Alto (AA), Alto-Baixo (AB), Baixo-Baixo (BB) e Baixo-Alto (BA). Os pontos fora da reta de 

regressão indicam a presença de outliers, caso estejam nos quadrantes AB e BA ou pontos de alavancagem, 

caso estejam nos quadrantes AA ou BB.  

 

 
Figura 2: Diagrama de Dispersão de Moran 

                                                     Fonte: Elaboração Própria 

 

3.1.3. Descrição das variáveis 

 Para atingir os objetivos dessa pesquisa, foram utilizadas três variáveis (ver Quadro 1). A primeira 

delas, é o PIB (Produto Interno Bruto), medido em mil reais. Foram coletados os dados referentes ao PIB 

de cada microrregião da Amazônia Legal Brasileira. Esses valores são contabilizados anualmente pelo 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e foram retirados do SIDRA (Sistema IBGE de 

Recuperação Automática).  

 

Quadro 1: Descrição das Variáveis e Estatística Descritiva 

 
 Fonte: Elaboração própria 

 

A segunda variável é o valor (em mil reais) da produção de alimentos através da extração florestal. 

Entre esses alimentos, são mais significativos o açaí e a castanha-do-Brasil, conforme descrito na seção 2. 

Esta variável também é referente ao período de um ano e descreve os mesmos anos selecionados para as 

demais variáveis, sendo também correspondente a cada microrregião contida no território da Amazônia 

Legal Brasileira. Estas informações são parte de uma pesquisa da Produção da Extração Vegetal e da 

Silvicultura, realizada em 2015 pelo IBGE e também podem ser encontradas no SIDRA. 

Variável Descrição Média Desvio Padrão Mínimo Máximo

Desmatamento Área desmatada (em km²) por microrregião 142,76 269,34 0 1894,5

79632

Valor (em Mil Reais) da produção total de 

alimentos na extração vegetal nas microrregiões da 

Amazônia Legal Brasileira por ano

Alimentos

Produto Interno Bruto (em Mil Reais) por 

microrregião por ano em valores de 2010

Produto Interno 

Bruto
2679978,89 6146078,75 43868 70299408

1851,25 6825,96 0
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 A terceira variável, medida em km², mostra o incremento ocorrido na área desmatada para cada 

microrregião, também dentro do período de um ano. Isto é: esta variável contabiliza o território que foi 

desflorestado no ano a que se refere. Estes dados foram retirados do banco de dados do INPE (Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais). Os anos selecionados para a coleta de dados deste estudo foram 2002, 

2008 e 2014. A escolha levou em conta a disponibilidade dos dados, preferindo as informações mais 

recentes. Foi priorizada a maior abrangência temporal possível a partir dos bancos de dados. Contudo, este 

período foi resumido em três anos. 

 

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Foram elaborados mapas quantílicos microrregionais de distribuição de dados para as variáveis PIB, 

desmatamento total e produção total de alimentos extrativos sobre o PIB, para os anos de 2002, 2008 e 

2014. Esta última variável foi selecionada para tornar mais visível a participação da produção de alimentos 

florestais extrativos não madeireiros no PIB de cada microrregião.  

Os mapas dividem os dados em um número específico de categorias. Desta maneira, são separados 

em quartis os menores valores, depois valores pouco baixos, depois pouco maiores e por fim, o último 

quarto fica contendo os maiores valores apresentados para cada variável. A seguir, estão os mapas para o 

PIB. Nota-se, na figura 3, que a configuração não se alterou muito entre os anos analisados, permanecendo 

como regiões de maior PIB, as microrregiões localizadas próximas ao arco do desmatamento, 

principalmente no Mato Grosso, Leste e Centro do Pará e Rondônia. 

 

 

 
Figura 3 – Mapas da Distribuição Espacial do PIB para as 103 microrregiões da Amazônia Legal 

nos anos de 2002, 2008 e 2014. 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE e no software GeoDa. 
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Para a variável que mede a participação da produção de alimentos extrativos sobre o PIB, o primeiro 

quartil apresentou valores muito pequenos ou nulos, de forma que não foi mencionado no mapa. A Figura 

4 apresenta a distribuição dos dados na região. Observa-se que a produção extrativa não madeireira 

apresentou maior participação nas economias dos estados do Amazonas, Acre e Pará, sendo que em 2014, 

o crescimento da participação das microrregiões do Amazonas se destaca. 

 

 

 
Figura 4 –Mapas Quantilícos da Distribuição Espacial da produção de Alimentos pelo PIB para as 

microrregiões da Amazônia Legal nos anos de 2002, 2008 e 2014. 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE e no software GeoDa. 
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Figura 5 – Mapas Quantilícos da Distribuição Espacial da área desmatada para as microrregiões 

da Amazônia Legal nos anos de 2002, 2008 e 2014. 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do INPE e no software GeoDa. 

 

Por fim, a Figura 5 apresenta a distribuição do desmatamento nas microrregiões. Nota-se que as 

microrregiões que apresentam maior área desmatada concentram-se no chamado “arco do desmatamento”, 

e que houve um aumento de microrregiões com maiores áreas desmatadas de 2002 para 2008 e 2014. 

Conforme pode ser observado nos mapas em todos os anos, a região do desmatamento se encontra 

na extremidade oposta ao setor extrativo, isto sugere que este setor tem se desenvolvido nas áreas mais 

preservadas. Contudo, com o passar dos anos, o PIB pareceu se concentrar mais no chamado arco do 

desmatamento do que na região extrativa, já que esta atividade ainda não é tão representativa quanto a 

agropecuária na Amazônia. 

 A seguir, as Figuras 6, 7 e 8 apresentam o I de Moran univariado para cada um dos anos analisados 

nesta pesquisa, para as variáveis produção de alimentos extrativos sobre o PIB e desmatamento por 

microrregião, respectivamente.  

 
Figura 6 -  Diagramas de dispersão de Moran das Variáveis Alimentos Extrativos sobre o PIB e 

desmatamento para o ano de 2002. 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE e do INPE e no software GeoDa. 

 

Como pode ser observado nas figuras 6, 7 e 8, para todos os anos e variáveis calculadas, o I de 

Moran univariado resultou em um número positivo, indicando que regiões de alta (baixa) produção de 

alimentos extrativos pelo PIB estão cercadas de regiões de alta (baixa) produção de alimentos extrativos 

pelo PIB. Observa-se também que esta autocorrelação espacial positiva aumentou de 2002 a 2014. 

Outra variável analisada foi o desmatamento. Neste caso, o I de Moran univariado positivo indica 

que regiões com grandes áreas desmatadas tendem a estar rodeadas por regiões muito desmatadas e regiões 
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de baixo desmatamento tendem a estar rodeadas de regiões de baixo desmatamento. Sendo que a 

aucorrelação também se ampliou ao longo do tempo analisado. 

  

 
 Figura 7 -  Diagramas de dispersão de Moran das Variáveis Alimentos Extrativos sobre o 

PIB e desmatamento para o ano de 2008. 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE e do INPE e no software GeoDa. 

 

  
Figura 8 -  Diagramas de dispersão de Moran das Variáveis Alimentos Extrativos sobre o PIB e 

desmatamento para o ano de 2014. 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE e do INPE e no software GeoDa. 

 

Entretanto, talvez esses valores pudessem ser ainda mais autocorrelacionados se não houvesse 

alguns outliers nos dados analisados. É possível observar em todos os quadros que há pontos afastados da 

reta de regressão linear nos quatro quadrantes, principalmente para o I de Moran calculado para a variável 

de alimentos extrativos. Esses outliers podem ser identificados pelos box maps das Figuras 9, 10 e 11, 

também correspondentes aos mesmos anos e às mesmas variáveis.  

 Na figura 9, em vermelho, nota-se as microrregiões de destaque, no mapa que diz respeito à 

produção de alimentos pelo PIB. À oeste, são elas: Brasiléia, Sena Madureira, Boca do Acre, Purus, 

Madeira e Tefé. À leste, destacam-se: Garupi, Guamá, Cametá, Portel, Mazagão, Furos de Breves, Arari e 

Salgado. No total, são destacadas 14 microrregiões.  
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Figura 9 – Mapas da Distribuição de Outliers da produção de Alimentos pelo PIB e da área 

desmatada para as microrregiões da Amazônia Legal no ano de 2002. 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE e do INPE e no software GeoDa. 

 

 As figuras 10 e 11, a seguir, contém os mapas da produção de alimentos pelo PIB, onde o número 

de microrregiões destacadas em vermelho se modifica. Em 2008, são 16 microrregiões. Em 2014, esse 

número cai para 12. 

 
Figura 10 – Mapas da Distribuição de Outliers da produção de Alimentos pelo PIB e da área 

desmatada para as microrregiões da Amazônia Legal no ano de 2008. 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE e do INPE e no software GeoDa. 

 

Conforme o esperado, foi mostrado pelos “box map” que as regiões que se sobressaem em relação 

às taxas de desmatamento estão no chamado “Arco do Desmatamento”, não se observando, contudo, 

nenhum outlier maior. Já as regiões preservadas (outliers menores) tenderam a concentrar-se nas 

extremidades do sudeste, nordeste, norte e noroeste da Amazônia Legal Brasileira.  

Já para a variável da produção de alimentos extrativos pelo PIB, os agrupamentos de regiões com 

destaque identificados são mais significativos e estão concentrados nas regiões oeste e nordeste da 

Amazônia Legal Brasileira, com destaque para a região oeste. Ao longo do tempo analisado, a produção de 

alimentos extrativos pelo PIB tende a concentrar-se nesta área, sendo que as regiões que o cercam também 

tendem a tornar sua produção de alimentos extrativos mais significativa com relação ao PIB.  
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Figura 11 – Mapas da Distribuição de Outliers da produção de Alimentos pelo PIB e da área 

desmatada para as microrregiões da Amazônia Legal no ano de 2014. 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE e do INPE e no software GeoDa. 

 

A seguir, foi calculado o I de Moran bivariado, cruzando os dados de produção de alimentos 

extrativos pelo PIB com os dados de desmatamento por microrregião, para 2002, 2008 e 2014, 

respectivamente, apresentado na figura 12. 
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Figura 12 -  Diagramas de dispersão de Moran das Variáveis Alimentos Extrativos sobre o PIB e 

desmatamento para os anos de 2002, 2008 e 2014. 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE e do INPE e no software GeoDa. 

 

Os valores obtidos foram todos negativos, como se pode observar na figura 12, indicando que, 

conforme o que as análises anteriores já haviam indicado, regiões de alta produção extrativa de alimentos 

tendem a estar rodeados de regiões com baixo desmatamento e regiões com baixa produção extrativa de 

alimentos tendem a estar cercadas por regiões com alto desmatamento. Novamente, esse dado indica que a 

produção extrativa de alimentos é oposta ao desmatamento.  

Para uma análise dos clusters que são estatisticamente significativos, também foram calculados o I 

de Moran local univariado e bivariado, para as mesmas variáveis e para os mesmos anos do I de Moran 

global. O I de Moran local univariado, organizado em mapas de clusters, para 2002, 2008 e 2014 aparecem 

nas Figura 13, 14 e 15. 

Observa-se que em 2002 havia uma predominância de um grande cluster baixo-baixo para a 

produção de alimentos sobre o PIB na região que vai do sul da Maranhão passando por todo o estado de 

Tocantins e algumas microrregiões do leste e sul do Mato Grosso. Um cluster alto-alto destacava-se nas 

microrregiões de Arari, Furos de Breves, Portel, Cametá, Salgado e Castanhal, enquanto outro cluster alto-

alto abrangia as microrregiões e Coari e Tefé. A configuração do primeiro permaneceu inalterada em todos 

os anos analisados, mas nota-se que o cluster formado pelas microrregiões de Coari e Tefé não estava 

presente no ano de 2008, mas reapareceu no ano de 2014. 

 

 
Figura 13 –Mapas de clusters da produção de Alimentos pelo PIB e da área desmatada para as 

microrregiões da Amazônia Legal no ano de 2002. 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE e do INPE e no software GeoDa. 
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Figura 14 –Mapas de clusters da produção de alimentos extrativos pelo PIB e da área desmatada 

para as microrregiões da Amazônia Legal no ano de 2008. 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE e do INPE e no software GeoDa. 

 

Em relação às áreas desmatadas, as Figuras 13, 14 e 15 mostram um aumento do cluster alto-alto, 

sugerindo que há uma influência de regiões de grandes áreas desmatadas nas regiões vizinhas. Ainda 

observa-se que são formados alguns clusters baixo-baixo em microrregiões do Amazonas e Pará. 

 

 
Figura 15 –Mapas de clusters da produção de Alimentos pelo PIB e da área desmatada para as 

microrregiões da Amazônia Legal no ano de 2014. 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE e do INPE e no software GeoDa. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo desta pesquisa foi fazer uma análise da produção de alimentos extrativos na Amazônia 

Legal Brasileira, bem como verificar sua correlação espacial com a renda e as taxas de desmatamento da 

região, utilizando métodos estatísticos espaciais.  

A partir das análises feitas, pode concluir-se que a produção de alimentos extrativos na Amazônia 

Legal Brasileira parece se desenvolver mais nas microrregiões onde o desmatamento é menor, assim como 

a atividade agropecuária. A análise espacial desta atividade econômica demonstrou que, em geral, esta 

atividade econômica se insere em áreas de baixo desmatamento. 

Portanto, a análise espacial dos dados sugere uma associação de regiões da Amazônia com baixo 

desmatamento à atividade econômica de extração dos produtos florestais não madeireiros, indicando uma 

baixa correlação entre a atividade e o desmatamento. Além disso, há microrregiões como Coari (AM), Rio 

Branco (AC) e Santarém (PA), que se destacaram como alguns dos maiores PIBs e produtores de alimentos 
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nos anos mais recentes analisados. Isso sugere que é possível uma microrregião apresentar um PIB elevado, 

tendo uma alta participação dos PFNM em seu Produto Interno Bruto, embora os fatores que constituem 

este fato não sejam objeto de análise deste estudo. 

Da mesma forma, nos anos mais recentes dentre os estudados, é possível perceber regiões que se 

destacam pelos altos níveis de desmatamento, mas possuem um PIB entre os mais baixos da Amazônia 

Legal Brasileira, como é o caso das microrregiões de Conceição do Araguaia (PA), Arinos (MT) e Garupi 

(MA). Desta maneira, é necessário discutir as atividades econômicas alternativas como a PFNM, como 

possíveis impulsionadoras da economia da Amazônia.  
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