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INTRODUÇÃO: 

 O fenômeno da expansão da fronteira agrícola está associado às mudanças na utilização de terra para a 

produção de grãos, cana-de-açúcar, fruticultura e eucalipto e de outras culturas, assim como, ao comportamento das 

variáveis do mercado que afetam diretamente o valor da produção. 

O estudo do avanço das fronteiras agrícolas é de importante dado que elas são capazes de integrar 

recursos públicos como privados. No Brasil, esses recursos foram responsáveis pelo desenvolvimento de 

algumas cidades, trazendo comércios, hospitais e obras, e dessa forma gerando trabalho e circulando 

capital, como no caso de Canarana no Mato Grosso (CHASE, 2003). 

O avanço das fronteiras acaba gerando problemas ambientais que devem ser monitorados 

incluindo o desmatamento, a emissão de gases de efeito estufa, e o manejo adequado das propriedades 

agrícolas. Esforços futuros precisam identificar práticas de manejo que reduzam os custos ambientais de 

produção e sejam alcançáveis do ponto de vista dos agricultores (BRANDO, et al., 2013).  

 A hipótese central deste trabalho indica que as estratégias de aumento de produtividade geraram aumentos de 

lucratividade, promovendo a busca e implantação de novas áreas para a produção agrícola, expandindo assim a 

fronteira agrícola. Para testar essa hipótese foram analisadas as mudanças na fronteira agrícola e sua relação com a 

expansão das principais culturas agrícolas e com alguns indicadores socioeconômicos como o índice de 

desenvolvimento humano (IDH), o produto interno bruto (PIB) e a população economicamente ativa (PEA), nas cinco 

macrorregiões do Brasil  

METODOLOGIA: 

Foi realizada uma análise utilizando valores da base de dados do IBGE sobre o setor agrícola, incluindo área 

plantada, área colhida, valor da produção, quantidade produzida e rendimento médio das culturas e varáveis 
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socioeconômicas, como IDH, PIB e PEA. O estudo foi voltado para as cinco macrorregiões do Brasil (Sudeste, Sul, 

Centro-Oeste, Norte e Nordeste) e para a coleta de dados, pesquisas foram feitas no banco de dados do Sistema IBGE 

de Recuperação Automática (SIDRA) e em e artigos científicos sobre a expansão da fronteira agrícola. 

A metodologia proposta compreende dados trabalhados em regressão linear múltipla (RLM). Para 

atingir o escopo do estudo de caso, os procedimentos estatísticos foram especificamente dos mínimos 

quadrados por meio da RLM juntamente com análise de variância (ANOVA), por melhor se adequarem 

aos objetivos do estudo, por ser uma técnica estatística para investigar e modelar a relação entre variáveis, 

sendo uma das mais utilizadas na análise de dados (CHATTERJEE, SIMONOFF et al., 2013). 

O modelo de regressão é um modelo matemático que relaciona o comportamento de uma variável 

Y com outra X e a regressão múltipla que será utilizada neste trabalho envolve uma relação causal com 

mais de duas variáveis. Isto é, quando o comportamento de Y é explicado por mais de uma variável 

independentes X1, X2, ..., Xn. 

A análise de regressão é frequentemente usada para determinar como a variável de resposta altera 

na medida em que uma variável preditora específica se modifica, não necessariamente para predição. Desta 

forma, este estudo não tem a pretensão de realizar predição, mais examinar as relações entre as variáveis, 

e diagnósticos residuais, como também, realizar testes de falta de ajuste (CHATTERJEE, SIMONOFF et 

al., 2013).  

Os dados para realizar a regressão múltipla correspondem ao período compreendido entre 1989 e 

2019 com variáveis que apresentem relação entre a área plantada das cinco regiões do Brasil. 

 

Tabela 1 - Descrição das Variáveis utilizadas na regressão linear. 

Variáveis Nome Unidade Fonte 
        X1 Área plantada Hectares SIDRA/IBGE 
        X2 Área colhida Hectares SIDRA/IBGE 
        X3 Rendimento médio da prod. Tonelada/Hectares SIDRA/IBGE 
        X5 Valor da produção  USD SIDRA/IBGE 
        X5 Quantidade Produzida Tonelada SIDRA/IBGE 

 

Para calcular o indicador do impacto socioeconômico foram analisados os valores históricos do 

índice de desenvolvimento humano (IDH) que mede a média das conquistas de desenvolvimento humano 

básico, o produto interno bruto (PIB) em cada região como indicador da atividade econômica e a 

população economicamente ativa (PEA), quantificando a capacidade da força de trabalho no Brasil.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

O Brasil no período de 1989 a 2019 teve um crescimento de área plantada de cerca de 190 milhões 

de hectares, tenho um crescimento quase linear ao longo dos 30 anos. O ano de 1996 foi o ano de menor 
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área plantada, e 2019 o ano com maior área plantada, diferença de 35 milhões de área plantada, como 

mostra o gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Quantidade produzida também cresce ao longo dos 30 anos, contudo com produtividade 

diferente da taxa de crescimento da área plantada. Se produz 230% mais do que se produzia em 1989, 

como mostra o gráfico 2. O valor da produção também é maior, cerca de 334%, ou seja, gerou-se no 

primeiro ano de análise 23 bilhões de dólares e no último 77 bilhões. Porém, esses crescimentos seguem 

diferentes perfis nas diferentes regiões do Brasil e na fronteira agrícola do MATOPIBA.  A região Centro-

Oeste é a que apresentou maior crescimento de área plantada, seguida da região sul, sudeste, MATOPIBA, 

Nordeste e Norte como mostra o gráfico 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As variações nos valores da produção apresentam similaridade com as variações na área 

plantada e em valores de 2019, sendo a região centro-oeste a primeira em valor da produção, com cinco 

bilhões de dólares a mais que a região sudeste. 

 

Gráfico 1 - Evolução da área plantada (ha) da 

produção agrícola do Brasil no período de 1989 a 

2019 (30 anos) 

Fonte: elaborado pelo autor com dados extraídos 

IBGE (sidra) 

Gráfico 2 - Evolução da Qunatidade produzida 

(toneladas) da produção agrícola do Brasil no 

período de 1989 a 2019 (30 anos) 

Fonte: elaborado pelo autor com dados extraídos 

IBGE (sidra) 

Gráfico 3- Evolução da área plantada (ha) da 

produção agrícolas das regiões brasileiras no 

período de 1989 a 2019 (30 anos) 

Gráfico 4 – Valor da produção (dólares) da 
produção agrícolas das regiões brasileiras no 

período de 1989 a 2019 (30 anos) 

Fonte: elaborado pelo autor com dados extraídos 

IBGE (sidra) 

Fonte: elaborado pelo autor com dados extraídos 

IBGE (sidra) 

Gráfico 5 – Evolução do IDH das regiões do Brasil 

ao longo do Brasil (1991 a 2010) 
Gráfico 6 – Evolução do PIB das regiões brasileiras 

entre 1989 e 2019 (30 anos) 
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O IDH de cada região até o último censo seguiu pareado com exceção da região norte, onde 

apesar de ter crescido, o IDH permanece abaixo dos valores de IDH das outras macrorregiões. O PIB de 

cada região tem crescimento exponencial a partir de 2001, com destaque para a região sudeste, como o 

maior PIB, e queda acentuada a partir de 2010. As outras regiões apresentam crescimento parecido a partir 

de 2001, queda em 2010 e na sequência um platô, quase estável até 2019. 

As regressões lineares para cada atributo de análise neste caso, área colhida, quantidade 

produzida, rendimento médio e valor de produção indicam qual desses atributos foi mais adequado para a 

análise da área plantada em cada uma das macrorregiões. Na tabela 2, os valores dos testes do R quadrado 

calculam as distâncias dos dados para a linha de tendência obtida na regressão. Observa-se que embora os 

valores de área colhida apresentem valores elevados para o ajuste do modelo, independente da região, 

devem ser descartados porque a área colhida segue o mesmo padrão da área plantada, que é a variável de 

interesse, utilizada como variável dependente (Y). 

 Tabela 2. Valores do R quadrado das variáveis utilizadas na regressão linear. 

Regiões Ac Qp Rm Vp 

Norte 99,96% 42,12% 1,10% 63,38% 

Sul 99,95% 22,38% 1,24% 76,11% 

Nordeste 99,33% 11,54% 0,22% 40,44% 

sudeste 99,99% 67,55% 0,80% 77,84% 

Centro-oeste 99,99% 26,45% 0,58% 90,47% 

Ac: área colhida; Qp: quantidade produzida; Rm: rendimento médio; Vp: valor da produção. 

 Assim, a variável de melhor ajuste do modelo é o valor da produção para todas as regiões, 

explicando as variações da área plantada nessas regiões. A partir de R quadrado, variando de 0 % a 100%, 

sendo 0 nenhuma relação e 100% total ajuste aos dados, o centro-oeste tem 90% de ajuste com o modelo 

a partir do valor de produção, ou seja, na região centro oeste 90% dos dados podem ser preditos a partir 

do valor de produção. 

CONCLUSÕES: 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do IBGE Fonte: Elaborado pelo autor com dados do IBGE 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 5 
 

O estudo mostra que o Brasil teve um acréscimo de área plantada de forma heterogênea, assim como um 

mento da produtividade das culturas, tendo crescimento na quantidade produzida e maiores valores produção.  Foi 

quantificado esses crescimentos através da avaliação ano a ano das principais variáveis a partir de 1989 como marco 

inicial, ou seja, com valor inicial zero na área plantada, na quantidade produzida e no valor de produção (Gráfico 

7). 

 

Nota-se uma diminuição na área plantada na região nordeste, um crescimento acentuado na região 

norte, segundo maior crescimento depois da região Centro-oeste e na sequência a região sudeste. O maior 

avanço da fronteira agrícola se apresenta na região centro-oeste, que aumentou 264% a área plantada, 

738% a quantidade produzida e 1093 % o valor de produção, nos últimos 30 anos (1989 a 2019). Embora 

fossem registrados aumentos nas variáveis socioeconômicas (IDH, PIB e PEA), não foi identificada uma 

relação direta destas variáveis com a expansão da fronteira agrícola nas regiões estudadas. 
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 Gráfico 7 – Crescimento da área plantada, quantidade produzida e valor da produção agrícola nas cinco macroregiões do 

Brasil no período de 1989 a 2019 (30 anos). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do IBGE 
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