
 
 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

ADRIANA XAVIER FRANCISCO 

 

 

 

 

O IMPACTO NA ECONOMIA BRASILEIRA E MUNDIAL DO FIM DO 

DESMATAMENTO NO BRASIL: UMA ABORDAGEM ECONÔMICA POR MEIO DE 

MODELO DE EQUILÍBRIO GERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SÃO PAULO 
2018 



 
 

 
ADRIANA XAVIER FRANCISCO 

 

 

 

 

O IMPACTO NA ECONOMIA BRASILEIRA E MUNDIAL DO FIM DO 

DESMATAMENTO NO BRASIL: UMA ABORDAGEM ECONÔMICA POR MEIO DE 

MODELO DE EQUILÍBRIO GERAL 

 

 

Dissertação apresentada à Escola de 

Economia de São Paulo da Fundação 

Getulio Vargas, como requisito para a 

obtenção do título de Mestre em 

Agronegócio 

                                                                      

Campo de Conhecimento: Economia e                                                           

Gestão do Agronegócio 

                                                        
Orientador: Prof. Dr. Angelo Costa Gurgel 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 
2018 

 



 
 

 

 
Francisco, Adriana Xavier. 
     O impacto na economia brasileira e mundial do fim do desmatamento no 
Brasil : uma abordagem econômica por meio de modelo de equilíbrio geral / 
Adriana Xavier Francisco. - 2018. 
     131f. 
 
     Orientador: Angelo Costa Gurgel. 
     Dissertação (MPAGRO) - Escola de Economia de São Paulo. 
 
     1. Desmatamento - Controle. 2. Economia agrícola. 3. Efeito estufa 
(atmosfera). 4. Mudanças climáticas. I. Gurgel, Angelo Costa. II. Dissertação 
(MPAGRO) - Escola de Economia de São Paulo. III. Título. 
 
 

CDU 504.03 

 

Ficha catalográfica elaborada por: Raphael Figueiredo Xavier CRB SP-009987/O 

Biblioteca Karl A. Boedecker da Fundação Getulio Vargas - SP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ADRIANA XAVIER FRANCISCO 

 

 

O IMPACTO NA ECONOMIA BRASILEIRA E MUNDIAL DO FIM DO 

DESMATAMENTO NO BRASIL: UMA ABORDAGEM ECONÔMICA POR MEIO DE 

MODELO DE EQUILÍBRIO GERAL 

Dissertação apresentada à Escola de Economia de 

São Paulo, da Fundação Getulio Vargas – 

EESP/FGV, como parte dos requisitos para 

obtenção do título de Mestre em Agronegócio. 

 

Data de Aprovação: 

__/__/___ 

 

Banca examinadora: 

 

___________________________ 

Prof. Dr. Ângelo Costa Gurgel                                                        

FGV-SP 

 

___________________________ 

Prof. Dr. Eduardo Delgado Assad 

EMBRAPA 

 

___________________________ 

Profa. Dra. Terciane Carvalho 

UFPR-PR 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esse trabalho aos meus 

pais, Marlene e Messias, meus heróis da 

vida real. 

À Turma 09 da MPagro (Celiano, 

Dani, Ewerton, Matheus, Paulo, Sérgio e 

Wilson), eu não poderia ter tido melhores 

companheiros nessa jornada, aprendi 

muito com todos. 

À equipe da MPAgro, em especial 

ao professor Angelo, por sua excelência 

como professor e por sua admirável 

dedicação ao agronegócio brasileiro. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Be patient toward all that is unsolved in your heart and try to love the questions themselves, 

like locked rooms and like books that are now written in a very foreign tongue. Do not now seek the 

answers, which cannot be given you because you would not be able to live them. And the point is, to 

live everything. Live the questions now. Perhaps you will then gradually, without noticing it, live along 

some distant day into the answer.”  

 

Rainer Maria Rilke – Letters to a Young Poet 

 

 

 

https://www.goodreads.com/author/show/7906.Rainer_Maria_Rilke


 
 

RESUMO 

 

As preocupações com as mudanças climáticas têm crescido e o aumento nas 

emissões dos gases de efeito estufa (GEEs) em decorrência de ações humanas é 

apontado como a principal causa de tais mudanças. O Brasil é uma grande potência 

no agronegócio mundial e detentor de biomas cujo papel é determinante no equilíbrio 

climático global. O país é o sétimo maior emissor mundial de GEEs e a mudança no 

uso da terra tem sido, historicamente, a maior fonte dessas emissões. Esse trabalho 

busca avaliar, por meio da utilização de um modelo de equilíbrio geral computável, de 

que forma o fim do desmatamento ilegal na Amazônia Legal até o ano de 2030 impacta 

a economia brasileira e mundial tendo em vista um eventual efeito sobre a produção 

agropecuária do Brasil. Os resultados obtidos mostram que com a implementação de 

políticas de restrição a área agrícola segue uma trajetória de crescimento semelhante 

em todos os cenários avaliados e, para que as áreas de vegetação e florestas naturais 

sejam menos afetadas, a pecuária tem sua área e produção reduzidas. Os resultados 

sinalizam aumento de eficiência e de intensificação na agropecuária. A produção 

pecuária se reduz de forma pouco expressiva, limitando-se a 2,3% e 3,6% de queda 

em relação ao cenário base estabelecido para os anos de 2030 e 2050, 

respectivamente, no cenário mais restritivo de políticas. A produção agrícola também 

tem variação negativa pouco expressiva. O custo de adoção das políticas de controle 

do desmatamento e o custo dos investimentos em melhoria de eficiência e de 

intensificação da agropecuária tem impacto pouco relevante sobre a atividade do país 

e sobre o bem-estar geral das famílias, já que o PIB e o consumo agregado brasileiros 

reduzem menos de 0,10% em todos os cenários e períodos avaliados. A emissão de 

CO2 de mudanças no uso da terra reduz em todos os cenários e o modelo sinaliza 

que o Brasil conseguiria cumprir as metas de redução definidas no Acordo de Paris, 

embora a partir de 2030 a emissão de GEEs advinda de outras fontes pode prejudicar 

a trajetória de queda nas emissões totais. Os efeitos sobre a economia global são 

praticamente irrelevantes para todas variáveis avaliadas. 

 

Palavras chave: desmatamento; agropecuária; modelo de equilíbrio geral; mudanças 

no uso da terra; efeito estufa;  

 



 
 

ABSTRACT 

 

Concerns about climate change have grown recently and the increase in 

greenhouse gas (GHG) emissions from human actions is seen as the main cause of 

such changes. Brazil is a major power in the world agribusiness and a holder of a 

biome whose role is determinant in the global climate balance. The country is the 

world's seventh largest emitter of GHG and land use change is the largest emitting 

source. This work seeks to evaluate, using a computable general equilibrium model, 

how the end of illegal deforestation in the Legal Amazon until the year 2030 impacts 

the Brazilian and world economy in view of a possible effect on Brazil's agricultural and 

livestock production. The results show that with the implementation of restrictive 

policies the agricultural area follows a similar growth trajectory in all scenarios 

evaluated and, so that the natural pasture and natural forest areas are less affected, 

livestock farming has a reduced area and production. The results indicate an increase 

in efficiency and intensification in agriculture and livestock. Livestock production is 

reduced slightly and does not exceed 2.3% and 3.6% fall compared to the base 

scenario established for the years 2030 and 2050, respectively, in the most restrictive 

policy scenario. Agricultural production has little negative variation. The cost of 

adopting policies to control deforestation and the cost of investments in improving 

efficiency and intensifying agriculture and livestock farming has no significant impact 

on the country's activity or on the general well-being of households, since GDP and 

aggregate consumption in Brazil has a very small negative variation, which does not 

exceed a drop of 0.10% in any of the scenarios and periods evaluated. The emission 

of CO2 from land use changes is reduced in all scenarios and the model indicates that 

Brazil would be able to meet the reduction targets defined in the Paris Agreement, 

although from 2030 the emission of gases from other sources could harm the 

downward trend in total emissions. The effects on the global economy are not 

significant for all evaluated variables. 

 

Key Words: deforestation; agriculture; livestock; general equilibrium model; land use 

changes; greenhouse effect; 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Contextualização 

A mudança climática é a alteração da média e/ou das variações das 

propriedades do estado climático e, a partir do momento em que ocorre, suas 

consequências perduram por longos períodos (Lavell, et al., 2012). Alterações 

climáticas ocorreram com relativa frequência ao longo dos 4,5 bilhões de anos de 

existência estimada da Terra e são reflexo da ação de fatores naturais ou da ação 

humana. Até a Revolução Industrial as causas naturais eram as maiores responsáveis 

pelas alterações de clima (Weir, 2002).  

O ritmo de crescimento da economia mundial se acelerou durante a Revolução 

Industrial e, com isso, tanto a renda quanto a qualidade de vida da população 

melhoraram e o crescimento populacional acelerou. Dados das Nações Unidas 

(United Nations – UN em inglês) mostram que a população mundial saltou de 

aproximadamente 790 mil pessoas em 1750 para 7,4 bilhões nos dias atuais, e 

projetam que esse número pode chegar a mais de 11 bilhões em 2100, conforme 

demonstrado no Gráfico 1 (UN, 2017). Com o aumento da população o impacto da 

interferência humana na natureza tornou-se mais significativo e as ações 

antropogênicas superaram as ações naturais como causadoras das mudanças 

climáticas, com o particular agravante de que a velocidade com que essas mudanças 

se processam diante das ações humanas é consideravelmente maior do que se 

fossem decorrentes de fenômenos naturais. Esse fato tem desencadeado uma série 

de desequilíbrios tanto na biosfera quanto na atmosfera e causado degradação 

ambiental por meio de fenômenos como o aquecimento global – também chamado de 

efeito estufa – que é atualmente uma das consequências mais alarmantes da 

interferência nociva do homem na natureza. 
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Gráfico 1 – Crescimento da População Mundial 
Fonte: (UN, 2017) 

  

O relatório anual sobre o clima publicado pela Administração Oceânica e 

Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (NOAA) informa que a temperatura média 

global das áreas terrestres e oceânicas no ano de 2017 foi 0,84ºC superior à média 

do século XX (13,9ºC), o que o coloca na terceira posição como ano mais quente 

registrado no período, atrás do ano de 2016 (0,94ºC acima da média) e de 2015 

(0,90ºC acima da média). Além disso, 2017 marca também o 41º ano consecutivo 

desde 1977 com temperaturas médias globais terrestres e oceânicas ao menos 

nominalmente superiores à média do século XX e os seis anos mais quentes da série 

foram todos registrados após 2010. A temperatura global tem aumentado numa taxa 

média de 0,2ºC por década a partir de 1980 (NOAA National Oceanic and Atmospheric 

Administration, 2018) (Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, 2014). O gráfico 2 

mostra as oscilações na temperatura global anual em relação à temperatura média 

registrada ao longo do século XX. 
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Gráfico 2 – Anomalias nas temperaturas globais de terras e oceanos (ºC) 

Fonte: (NOAA, 2018) 

*período base: média de temperatura do século XX 

 

O aquecimento global em decorrência da ação humana é, portanto, um 

fenômeno que não pode ser negligenciado. O Painel Intergovernamental de 
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dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O). Ainda segundo o IPCC 
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últimos 800 mil anos e cerca da metade das emissões antropogênicas de carbono 

feitas entre 1750 e 2011 aconteceram a partir de 1980 (IPCC, 2014). Os gráficos 3 e 

4 mostram o aumento na concentração dos níveis de GEEs na atmosfera ao longo do 

tempo. 
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Gráfico 3 – Concentração Atmosférica de CO2 no planeta ao longo do tempo (800.000 AC até 
1955) 
fonte: (EPA, 2016) 

 

 

Gráfico 4 – Concentração atmosférica de CO2 ao longo do tempo no planeta (1959 – 2015) 

Fonte: (EPA, 2016) 
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em conjunto para evitar que a temperatura global não se eleve mais que 2ºC até 2100, 

com melhores esforços para não ultrapassar 1,5ºC. Com isso as nações responsáveis 

pelos maiores níveis de emissão de GEEs, entre eles o Brasil, tem sofrido pressão 

para buscarem soluções para o problema. Dentre as atividades que aumentam a 

quantidade de GEEs na atmosfera é possível citar: queima de combustíveis fósseis, 

desmatamento, utilização de insumos com alta concentração de nitrogênio na 

agricultura, produção de gases refrigerantes e a criação de rebanhos cujos dejetos 

são geradores de metano (Cabral, 2013). 

De acordo com o World Resources Institute (WRI) os dez países com maiores 

níveis de emissão foram responsáveis por 73% do total emitido no ano de 2016. O 

Brasil ocupa a sétima posição nesse ranking – conforme apresentado na Tabela 1 – 

e, segundo dados do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de 

Efeito Estufa (SEEG), a mudança no uso da terra é historicamente o fato causador da 

maior parte das emissões ocorridas no país, contribuindo em média com 60% do total 

bruto emitido anualmente desde 1990. No ano de 2016 do total bruto de 2.278 MtCO2e 

(milhões de toneladas de CO2 equivalente) emitidos pelo Brasil, 51% - ou seja, 1.167 

MtCO2e - foi decorrente de mudanças no uso da terra. A tabela 2 mostra as principais 

fontes emissoras de GEEs no Brasil e no mundo com data base 2014. Esse número 

reflete um crescimento de 30% em relação ao valor de 2010 (WRI, 2017) (SEEG, 

2017).  

 

Tabela 1 - Ranking dos 10 países com maior volume de emissão de GEEs – 2017* 

2017 MtCO2e % Participação global 

China                                          11.735  27% 
EUA                                            6.280  14% 
UE28                                            4.225  10% 
Índia                                            2.909  7% 

Rússia                                            2.199  5% 
Japão                                            1.353  3% 
Brasil                                            1.018 2% 

Indonésia                                            744 1,7% 
Canadá                                                738  1,7% 
México                                                733  1,7% 

Restante do Mundo                                          11.803  27% 

                                          43.737  100% 
Fonte: (WRI, 2017) 

*desconsidera uso da terra e florestas 
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Tabela 2 – Emissões líquidas de GEEs em MtCO2e por setor em 2014 

Setor MtCO2e 1990 1995 2000 2005 2010 2014 

 Energia  
           
186  

           
224  

           
284  

           
312  

           
371  

           
470  

 Processos Industriais  
              
52  

              
66  

              
76  

              
81  

              
90  

              
94  

 Agropecuária  
           
287  

           
317  

           
328  

           
392  

           
407  

           
424  

 Mudança de Uso da Terra e Florestas 
(com remoções)  

           
792  

        
1.931  

        
1.266  

        
1.905  

           
349  

           
233  

 Tratamento de Resíduos  
              
26  

              
31  

              
39  

              
45  

              
54  

              
63  

 Total (emissões líquidas)  
        
1.343  

        
2.569  

        
1.993  

        
2.735  

        
1.271  

        
1.284  

 Mudança de Uso da Terra e Florestas 
(sem remoções)  

        
1.147  

        
2.325  

        
1.660  

        
2.654  

        
1.096  

        
1.008  

 Total (emissões brutas)  
        
1.698  

        
2.963  

        
2.387  

        
3.484  

        
2.018  

        
2.059  

Fonte: (MCTI, 2016) 

 

O aumento significativo do desmatamento a partir da década de 90 justifica a 

elevada participação das mudanças no uso do solo nas emissões de gases de efeito 

estufa do Brasil. Segundo estimativas do Programa de Cálculo do Desflorestamento 

da Amazônia (PRODES), conduzido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE), a Amazônia Legal – maior bioma brasileiro com cerca de 5,2 milhões de km2 

– teve até 2017 mais de 791,5 mil km2 de sua área original desmatada, sendo que 

29% do desmatamento ocorreu após o ano 2000, conforme mostra tabela 3.  
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Tabela 3 – Área desmatada na Amazônia Legal 

Ano Desmatamento (km²) 

1988 21.050 

1989 17.770 

1990 13.730 

1991 11.030 

1992 13.786 

1993 14.896 

1994 14.896 

1995 29.059 

1996 18.161 

1997 13.227 

1998 17.383 

1999 17.259 

1988 21.050 

1989 17.770 

1990 13.730 

2000 18.226 

2001 18.165 

2002 21.651 

2003 25.396 

2004 27.772 

2005 19.014 

2006 14.286 

2007 11.651 

2008 12.911 

2009 7.464 

2010 7.000 

2011 6.418 

2012 4.571 

2013 5.891 

2014 5.012 

2015 6.207 

2016 7.893 

2017* 6.947 

 428.722,00  
Fonte: INPE 
*atualizado em 11/05/18 

 

 

O Cerrado – segundo maior bioma brasileiro, com cerca de 2 milhões de km2 – 

que cobre 24% do território nacional e engloba oito das doze bacias hidrográficas do 

país, já teve metade de sua área desmatada segundo o Instituto de Pesquisa 

Ambiental da Amazônia (IPAM), além disso parte da área desmatada hoje não é 
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utilizada ou é utilizada com modelos ineficientes de produção, o que agrava ainda 

mais o problema da emissão de GEEs (IPAM, 2017).  

Diante do cenário preocupante, a partir da metade da década de 90 começaram 

a surgir iniciativas púbicas e privadas mais concretas para implementação de políticas 

de conservação e monitoramento dos biomas brasileiros com o objetivo de reduzir o 

desmatamento. Em 1996 uma alteração no Código Florestal ampliou de 50% para 

80% a proporção da área das propriedades privadas que deveriam ser mantidas com 

cobertura de mata nativa original (Reserva Legal) na Amazônia. Contudo essa nova 

regulamentação gerou polêmica pois conduzia a resultados ambíguos do ponto de 

vista econômico e ambiental. A lei exigia a restauração de cerca de 85 milhões de 

hectares (Mha) em vegetação nativa, e colocava em situação de irregularidade muitos 

proprietários de terra. Os mecanismos previstos pela nova legislação para redução de 

exigências e para compensação diante da não conformidade careciam de definições 

claras, o que comprometia o funcionamento da cadeia agropecuária. Ao mesmo 

tempo a mesma lei permitiria o desmatamento adicional de uma extensa área de 

vegetação preservada localizada em áreas privadas (Sparovek G. , Barretto, Klug, 

Papp, & Lino, 2011). Essas características dificultaram a adoção da lei, mas abriram 

espaço para novas medidas. 

No ano de 2004 foi criado o Plano de Ação para Prevenção e Controle do 

Desmatamento da Amazônia (PPCDAm), que tinha o objetivo de reduzir 

gradativamente o desmatamento ilegal e estabelecer um modelo de desenvolvimento 

sustentável na Amazônia. Para facilitar a execução do PPCDAm foi lançado o sistema 

DETER (Detecção de Desmatamento em Tempo Real) em 2005. O ano de 2006 foi 

marcado pela Moratória da Soja, movimento liderado pelo Greenpeace em conjunto 

com a maioria dos compradores de soja da região amazônica e que tinha o objetivo 

de boicotar a compra da mercadoria de produtores que, a partir de julho daquele ano,  

haviam plantando soja em áreas desmatadas (Nepstad, et al., 2014). Já no ano de 

2007, em uma parceria entre o Banco Central Brasileiro e o Ministério do Meio-

ambiente foi editado o decreto presidencial 6.321 de dezembro de 2007 que criava 

uma lista classificatória com os 36 municípios com maior índice de desmatamento 

ilegal e suspendia o acesso de produtores dessas regiões à linhas de crédito agrícola 

(Assunção & Rocha, 2014). Entre 2004 e 2012 houve uma ampliação de 68% em 

áreas protegidas e reservas indígenas na Amazônia Legal (Nepstad, et al., 2014).  
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Em 2009 o governo brasileiro assumiu na 15ª Conferência entre as partes 

(COP-15) um compromisso voluntário de reduzir entre 36,1% e 38,9% (em 

comparação com o cenário de emissões daquele ano) o volume de emissões de GEEs 

projetado até 2020. Tendo em vista o cumprimento desse acordo foi formulada a lei 

12.187, que criou a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) com o objetivo 

geral de incentivar o desenvolvimento de ações de combate às mudanças climáticas 

e foi publicado o decreto 7.390 em 2010, que estabelecia uma meta de redução de 

80% do desmatamento na Amazônia legal em 2020 em relação à média verificada 

entre 1996 e 2005 e de 40% do desmatamento do Cerrado em relação à média 

verificada entre 1999 e 2008. Nesse mesmo período foi lançado o Programa Mais 

Ambiente, com o objetivo de promover a regularização ambiental dos produtores 

rurais por meio utilização do Cadastro Ambiental Rural (CAR). Ainda nessa mesma 

época, o setor pecuário brasileiro sofreu um boicote semelhante ao ocorrido com a o 

setor de soja e grandes frigoríficos deixaram de comprar de fazendas que 

desmatavam ilegalmente. 

Por fim, a aprovação do Novo Código Florestal (NCF) brasileiro em 2012 por meio da 

lei 12.561, apesar de trazer controvérsias referentes à redução na área total protegida, 

também demonstra um passo no caminho de buscar conservação e melhor 

monitoramento sobre as mudanças no uso da terra no Brasil. O NCF reflete em partes 

a pressão por parte dos representantes do agronegócio que pediam alterações na lei 

que a tornassem mais clara e adaptada ao cenário existente, viabilizando sua 

implementação. Ao mesmo tempo o novo código busca garantir a preservação 

ambiental e o cumprimento das metas estabelecidas pelo país. Dentre as principais 

medidas do NCF estão a anistia aos proprietários que haviam desmatado ilegalmente 

cerca de 29 milhões de hectares anteriormente a 2008, redução das obrigações de 

proteção ambiental exigidas de pequenos proprietários, redefinição das exigências 

para as áreas de Reserva Legal (RL) e áreas de Proteção Permanente (APPs), entre 

outras. 

  
 

1.2. Problema e sua Importância  

O Brasil é, ao mesmo tempo, detentor de alguns dos biomas mais ricos do 

planeta e potência mundial no agronegócio - um dos motores da economia nacional. 

Avaliar e entender como é a relação entre esses dois fatos é primordial num contexto 

em que cresce a preocupação com mudanças climáticas e com a preservação 
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ambiental e em que o país assumiu compromissos importantes de colaboração em 

acordos internacionais para controle e mitigação desse tipo de problema.  

O Brasil foi a nação com maior área desmatada nas décadas de 1990 e 2000 

(FAO, 2010). A área média desmatada por ano na Amazônia nessas décadas foi de 

respectivamente, 18,6 mil km2 e 19,1 mil km2. Como consequência das medidas 

listadas anteriormente essa média reduziu para 6 mil km2 anuais entre 2012 e 2017 e 

o ano de 2012 apresentou a menor taxa de desmatamento já registrada. Entretanto 

entre 2013 e 2017 a área desmatada tem voltado a crescer e a taxa média de 

desmatamento no período está 38% superior à de 2012 (Instituto Escolhas, 2017). 

Esse dado leva a crer que há necessidade de correções no modelo ambiental adotado 

para que haja convergência com as metas ambientais assumidas pelo país. 

Principalmente se levado em consideração que, em setembro de 2016 o Brasil 

ampliou o compromisso assumido na COP-15 ao ratificar o Acordo de Paris, aprovado 

na COP-21. Nesse acordo o Brasil se comprometeu, entre outros itens, a reduzir a 

emissão de gases de efeito estufa até 2025 para um nível 37% menor do que o de 

2005, com uma contribuição indicativa subsequente de reduzir para um nível 43% 

inferior até 2030; para esse mesmo ano os representantes do país se comprometeram 

a zerar o desmatamento ilegal na Amazônia e restaurar e reflorestar 12 milhões de 

hectares de florestas.   

Uma das finalidades dada às terras desmatadas no Brasil é a prática da 

atividade agropecuária e do agronegócio (Imaflora, 2014) – que contempla insumos 

agrícolas e toda a cadeia de transformação, produção e distribuição de produtos 

agropecuários. Esses setores tem um papel fundamental na economia brasileira, 

representando aproximadamente um quinto do Produto Interno Bruto do país (Arias, 

Vieira, Contini, Farinelli, & Morris, 2017). O Brasil possui atualmente o maior rebanho 

bovino comercial do mundo e figura entre os maiores produtores mundiais de soja, 

cana-de-açúcar, café, frutas tropicais, suco de laranja congelado, algodão, cacau e 

tabaco (Arias, Vieira, Contini, Farinelli, & Morris, 2017). As exportações agrícolas 

representaram 37,4% do total das exportações brasileiras em 2017 (Governo do 

Brasil, 2018) e o agronegócio foi responsável por 7 entre os 10 principais produtos 

exportados pelo país nesse ano (MDIC, 2018). Também em 2017, após dois anos 

seguidos de retração, a economia brasileira cresceu 1% no ano e a agropecuária – 

com peso de aproximadamente 5,7% no Produto Interno Bruto – contribuiu com 70% 

dessa elevação, crescendo cerca de 13% nesse período (IBGE, 2018). 
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O aumento da produção agropecuária do Brasil nas últimas duas décadas é, 

em grande parte, consequência do crescimento da demanda global por produtos 

agrícolas em decorrência do crescimento da população chinesa e do maior consumo 

de biocombustíveis (OECD/FAO, 2017). Nepstad (2014) relaciona o aumento do 

desmatamento da Amazônia esse cenário favorável do mercado de commodities. 

Entretanto um estudo realizado pelo Instituto Escolhas (2017) avalia que a expansão 

da fronteira agrícola brasileira se estende para além das terras mais aptas à prática 

agrícola (as quais já estão desmatadas praticamente em sua totalidade). Os 

resultados obtidos estimam que existe um total de 11.7 Mha que podem ser 

desmatados na Amazônia, 8.35 Mha na Mata Atlântica, e 43.63 Mha no Cerrado, em 

concordância com o Código Florestal em vigência. Porém, desses valores, as áreas 

com aptidão agrícola seriam de apenas 3.12 Mha na Amazônia, 5.89 Mha no Cerrado, 

e 2.51 Mha na Mata Atlântica. O estudo utilizou um mapa de aptidão agrícola para 

subsidiar a criação dos cenários de desmatamento, o qual se encontra publicado em 

Sparovek et al. (2015). Esse mapa considera as dimensões solos, relevo e clima para 

a geração de um índice combinado de aptidão que considera a aptidão para culturas 

anuais e que varia entre 0 (pior aptidão) e 1 (melhor aptidão) (Instituto Escolhas, 

2017). 

O estudo também revela que, ao passo que as atividades praticadas nas terras 

de maior aptidão convergem para uma intensificação da lavoura e da pecuária, a 

atividade praticada nas terras de menor aptidão se resume inicialmente à exploração 

da madeira e depois fica consolidada a prática da pecuária extensiva e de baixa 

produtividade. O estudo também reforça que a ausência de estímulos para a 

restauração das terras pode implicar na perpetuação do uso impróprio do recurso, de 

forma que não haveria nem o aumento de produção que justifica inicialmente o 

desmatamento, nem o cumprimento da necessidade de conservação ambiental 

(Instituto Escolhas, 2017). 

Uma análise completa do desmatamento brasileiro e de suas consequências 

deve considerar as visões das esferas privada, coletiva, pública e ambiental; sendo o 

primeiro grupo representado por aqueles que lucram com o uso da terra desmatada e 

o segundo por aqueles que têm seu emprego e sua renda ligados às atividades que 

dependam do uso da terra e pela sociedade como um todo enquanto demandante de 

alimentos.  
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A busca por soluções para o desmatamento brasileiro e pelo bem-estar de 

todos esses agentes envolvidos implica na avaliação de fatores como: compromissos 

assumidos pelo Brasil em relação às metas de proteção ambiental, impactos que as 

mudanças ambientais podem gerar ao longo do tempo, relevância do setor 

agropecuário na economia brasileira e mundial, bem como seu impacto como gerador 

de emprego e renda, além do fato de que visões dos representantes das esferas 

mencionadas podem ser divergentes e conflitantes.  

O objetivo desse trabalho é cooperar com essa busca por soluções por meio 

de uma análise que avalia o impacto econômico que o fim do desmatamento ilegal na 

Amazônia Legal Brasileira pode ter sobre a economia brasileira e mundial, tendo em 

vista o compromisso firmado pelo país na COP-21. O estudo busca entender o quanto 

o país tem avançado no sentido de cumprir os acordos feitos e, por meio de um 

modelo de equilíbrio geral, responder à seguinte pergunta: diante da 

representatividade do Brasil no setor agropecuário e do papel que esse setor tem no 

desmatamento brasileiro, qual seria o impacto na economia brasileira e mundial do 

final do desmatamento na Amazônia Legal até o ano de 2030?  

 

1.3. Objetivos 

O presente estudo tem em vista avaliar por meio do modelo de equilíbrio geral 

computável (EGC) denominado Economic Projection and Policy Analisys (EPPA) 

model quais são os impactos sobre a economia brasileira e global do fim do 

desmatamento ilegal na Amazônia Legal Brasileira até 2030. 

O estudo encontra-se dividido nessa seção introdutória seguida por uma seção 

de revisão teórica, onde é analisada a literatura sobre como se deu a ocupação da 

terra na Amazônia Legal, bem como sobre os instrumentos de controle para restrição 

ao uso da terra nessa região e os impactos socioeconômicos desses instrumentos, e 

sobre os conceitos de teoria econômica aplicados nesse estudo. A seção de 

metodologia apresenta o modelo de equilíbrio geral computável utilizado - o EPPA. 

Por fim as duas últimas seções apresentam os cenários e resultados e a conclusão 

da avaliação feita. 

 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
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A revisão bibliográfica desse trabalho tem o objetivo de fazer um levantamento 

da literatura existente sobre (1) o histórico da ocupação da terra na Amazônia 

brasileira e o impacto ambiental decorrente, (2) as ferramentas de controle para 

restringir o uso da terra na Amazônia, (3) a teoria econômica que ampara esse estudo 

e (4) os modelos empíricos existentes que avaliam o impacto econômico das 

mudanças no uso da terra. 

 

2.1. Ocupação da Terra na Amazônia Brasileira 

Forjado numa "economia de fronteira" - entendida esta como progresso a ser 
alcançado mediante um processo de crescimento linear infinito, através da 
incorporação crescente de recursos naturais percebidos igualmente como 
infinitos -. o Brasil teve, na política do território - ou geopolítica -, um dos 
elementos centrais de sua formação desde os tempos coloniais, através de 
estratégias diversas. (Becker, 1999) 

          

A frase acima, da geógrafa brasileira Bertha Becker, evidencia a importância 

do entendimento sobre de que forma ocorreu a ocupação da terra na Amazônia Legal 

brasileira e sobre os impactos ambientais gerados nesse processo para a melhor 

compreensão do cenário político, econômico e ambiental da região nos dias atuais e 

também para melhor análise de cenários futuros, especialmente no que tange à 

questão do desmatamento. 

Becker (2001) afirma que, do ponto de vista econômico, a ocupação e o 

povoamento da Amazônia aconteceram em surtos associados à valorização 

momentânea de certos produtos no mercado internacional e que há, portanto, uma 

predominância histórica do padrão econômico voltado à extração intensiva de 

recursos naturais para exportação, sem que houvesse preocupação com a 

preservação ambiental. Esse modelo dificultava o estabelecimento de uma base de 

povoamento estável e que assegurasse a soberania da área, de forma que o controle 

territorial passou a ser feito por meio de estratégias de intervenção em locais 

específicos, de posse gradativa da terra e de criação de unidades administrativas que 

respondiam diretamente ao governo. Do ponto de vista político-ideológico, Becker 

(2001) entende que hajam dois modelos de ocupação que coexistem e não se 

convergem: um modelo exógeno, que atua em nível macro e que é representado pela 

gestão direta dos novos territórios por instituições federais, de forma superposta à 

divisão político-administrativa vigente e um modelo endógeno, que atua em nível 
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micro e reflete a autonomia e o desenvolvimento local por meio das interações dos 

habitantes locais (Becker, 2001).  

Segundo Becker e Costa (2009), a Amazônia é uma região sensível às 

alterações econômicas do planeta e, embora essas alterações tenham tido pouco 

impacto no desenvolvimento da região, elas fizeram com que a área se mantivesse 

continuamente em contato com as adaptações decorrentes dos avanços na economia 

mundial (Becker & Costa, 2009). Becker (2001) também avalia que, do ponto de vista 

espacial, há uma estrutura de ocupação que surge como consequência do modelo 

político-ideológico e é formada por vias de circulação e seus núcleos que asseguram 

a produção e armazenagem para o mercado de exportação e uma estrutura de 

ocupação que reflete as comunidades isoladas que vivem de produtos naturais locais 

(Becker, 2001).  

A Amazônia legal consiste numa vasta faixa de terra que cobre, além do bioma 

amazônico, o bioma do cerrado e do pantanal. A região ao todo inclui 808 municípios 

e engloba 100% dos territórios do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima e 

Rondônia, 98% do território do Tocantins, 79% do território do Maranhão e 0,8% do 

território de Goiás (cerca de 59% do território brasileiro, ou ainda, cerca de 5 milhões 

de km2) e, de acordo com a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia 

(SUDAM), o Censo de 2010 mostra que a área possui uma população de 

aproximadamente 25,4 milhões de habitantes (Andersen & Reis, 1997) (Cabral, 2013) 

(Serra & Fernandez, 2004) (SUDAM, 2017). 

 

2.1.1. A Ocupação do Bioma Amazônico 

A história da ocupação Amazônica tem início, segundo Serra (1997), na 

construção do Forte do Presépio pelos portugueses em 1616 com a intenção de 

expulsar holandeses, britânicos e franceses e evitar novas invasões estrangeiras. O 

núcleo que surgiu ao redor desse Forte deu origem à cidade de Belém (atual capital 

do estado do Pará), que se tornou um centro onde se assentavam novos habitantes e 

de onde partiam outros exploradores que, com o passar do tempo, ergueram novas 

fortificações ao longo do rio Amazonas e ajudaram a criar as fronteiras da Amazônia 

Brasileira que foram oficializadas no por meio do Tratado de Madrid em 1750 (Serra, 

1997). 

O século XVIII foi marcado pela exploração da borracha e outros produtos 

extraídos da floresta. O ciclo da borracha teve seu auge entre 1870 e 1912 e em 
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seguida - em decorrência do contrabando de sementes de seringueira para a Ásia - a 

Amazônia vivenciou um período de cerca de 40 anos de estagnação (Serra, 1997). 

Em 1953, durante o governo de Getúlio Vargas, o governo assumiu o erro na 

administração da área e foi criada a Superintendência do Plano de Valorização 

Econômica da Amazônia (SPVEA), uma agência de planejamento regional cuja 

função era elaborar um plano de crescimento para a região. A área sob 

responsabilidade da SPVEA recebeu a denominação de Amazônia Legal.  

Segundo Serra e Fernandez (2004) a principal obra da SPVEA foi a rodovia 

Belém-Brasília, que foi a primeira a permitir a penetração em larga escala na região 

amazônica (Serra & Fernandez, 2004) e que, em conjunto com a rodovia Belém-Acre, 

formava “duas pinças contornando a fimbria da floresta” (Becker, 2001). A partir daí a 

colonização da região amazônica começou a acelerar e, durante a década de 1950, a 

população saltou de 1 para 5 milhões de habitantes (Serra & Fernandez, 2004).  

Entre 1966 e 1985 que se deu o planejamento efetivo da região (Becker, 2001). 

Andersen e Reis (1997) calculam que a população total da Amazônia Legal aumentou 

de 7,3 milhões em 1970 para 13,2 milhões em 1985 (80% de crescimento), o Produto 

Interno Bruto (PIB) da região aumentou de US$2,2 bilhões para US$13,5 bilhões (mais 

de 500%) e a floresta amazônica, que até a década de 60 havia sido pouco devastada, 

teve cerca de 33 milhões de hectares desmatados nesse período (Andersen & Reis, 

1997).  

Inicialmente o avanço na ocupação do território foi obtido por meio de medidas 

do governo militar que, baseado na Doutrina de Segurança Nacional e, paralelamente, 

com o objetivo de equiparar a economia brasileira à das nações desenvolvidas, deu 

início a um projeto desenvolvimentista dentro do qual a Amazônia e Nordeste 

receberam atenção especial por serem consideradas áreas problemáticas no quesito 

integração territorial, que era visto como fator essencial para a garantia da segurança 

do Brasil (Becker, 2001) (Serra & Fernandez, 2004). A Amazônia, principalmente por 

conta de questões geopolíticas, assumiu um papel preponderante e o governo tomou 

para si a responsabilidade de coordenar um ciclo novo e organizado de ocupação da 

região. Foram lançados programas de desenvolvimento específicos - Programa de 

Integração Nacional (PIN), o Programa de Redistribuição de Terras e Estímulos à 

Agroindústria do Norte e do Nordeste (PROTERRA), Plano de Desenvolvimento da 

Amazônia (PDA) - e planos nacionais em que a preocupação com a integração da 

região amazônica também era notada – como o I, II e III Plano Nacional de 
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Desenvolvimento (PND) e o programa de Metas e Bases de Ação do Governo (Prates 

& Bacha, 2011).  

O projeto geopolítico do governo para a Amazônia envolvia a criação de uma 

“malha programada”, ou seja, uma malha técnica e política com sede nas áreas 

urbanas da região e que detinha o controle sobre conexões, redes e fluxos de 

mercadorias e informações (Becker, 2001). Foi elaborado o “Projeto Amazônia”, que 

consistia numa série de medidas tomadas com o propósito tanto de evitar que 

surgissem focos  de guerrilhas revolucionárias  quanto de ocupar os territórios “vazios” 

e assim aliviar as tensões sociais geradas no Nordeste e Sudeste devido à expulsão 

de pequenos produtores em decorrência da mecanização agrícola (Serra, 1997) 

(Becker, 2001) (Serra & Fernandez, 2004).  

O estabelecimento da “malha-programada” exigiu a atuação do governo em 

diferentes frentes. A frente da integração espacial incluiu a abertura de estradas como 

a Transamazônica, a Cuiabá-Santarém e a Perimetral Norte. A rede de estradas se 

expandiu de 6 mil km2 em 1965 para cerca de 46 mil km 2 vinte anos depois. Também 

houve investimento em telecomunicações, rede de telefonia e no desenvolvimento dos 

núcleos urbanos, esses últimos com o papel de servirem como sede das organizações 

públicas e privadas que se estabeleceram na região amazônica. Por fim houve 

também investimento na rede hidrelétrica com destaque para o projeto da usina de 

Tucuruí (Serra, 1997) (Becker, 2001) (Prates & Bacha, 2011). 

O governo atuou ainda numa frente de concessão de benefícios e incentivos 

para o fluxo de capital. Para isso algumas instituições foram remodeladas: em 1966, 

a SPVEA transformou-se na SUDAM e o Banco de Crédito da Borracha foi 

transformado em Banco da Amazônia (BASA) e tinha a função de banco oficial na 

distribuição das linhas subsidiadas que eram oferecidas. Nesse período também foi 

criada por lei a Zona Franca de Manaus (ZFM), um pólo industrial encravado 

estrategicamente no extremo da fronteira norte, em meio a uma região extrativista 

(Becker, 2001) (Serra & Fernandez, 2004). 

A atuação governamental também ocorreu na frente de atração de fluxos 

migratórios com o objetivo de povoar o território e criar um mercado de mão de obra 

local. Um grande contingente populacional migrou para a região Amazônica para 

assentar-se junto às rodovias e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA) foi criado em 1970 para auxiliar no processo de alocação dessas pessoas 

(Serra, 1997) (Serra & Fernandez, 2004) (Becker, 2001).  
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Segundo Serra e Fernandez (2004) e Becker (2001) a primeira crise do 

Petróleo em 1973 teve um impacto no aumento da dívida externa brasileira e agravou 

a situação econômica do país, que o governo tentou minimizar através do aumento 

da exploração de recursos da Amazônia (minérios, madeireira, agropecuária etc.) com 

a finalidade de exportação. Nesse cenário o governo militar passou a considerar o 

modelo vigente de colonização e desenvolvimento da região amazônica como lento e 

oneroso (Becker, 2001) e elaborou uma nova estratégia, mais seletiva na destinação 

dos recursos, que passou a priorizar migrantes dotados de maior poder econômico. 

Essa medida teve um impacto que resultou na criação de grandes companhias 

agroindustriais, no aumento da produção agropecuária e dos projetos de colonização 

privada (ambos associados aos investimentos em infraestrutura) e na extração e 

beneficiamento de minerais. Para viabilizar essa estratégia foram feitos investimentos 

maciços em infraestrutura – particularmente energia, transporte e telecomunicações 

– e em indústrias básicas. Essas iniciativas foram formalizadas no Programa de Polos 

Agropecuários e Agro minerais da Amazonia (POLAMAZONICA), cujo objetivo era 

criar quinze polos de desenvolvimento, cada um especializado em determinadas 

atividades de produção e em torno dos quais se desenvolveria uma estrutura 

econômica. O plano também estabelecia a criação de incentivos fiscais do governo 

federal em benefício das empresas privadas exportadoras (Becker, 2001) (Serra & 

Fernandez, 2004; Serra, 1997). 

Outro programa implementado na Amazônia durante o regime militar foi o 

Programa de Desenvolvimento Integrado do Noroeste do Brasil (POLONOROESTE), 

que tinha como objetivo absorver um contingente populacional através da expansão 

da infraestrutura e aumento da produtividade agrícola, da renda no campo e do bem-

estar social. O programa foi parcialmente financiado pelo Banco Mundial e a região 

de atuação era o estado de Rondônia e norte do Mato Grosso. O POLONOROESTE 

não teve bons resultados pois o intenso fluxo migratório gerado pelo programa teve 

um impacto negativo tanto sobre os recursos naturais quanto nas tensões sociais e 

fundiárias (Serra & Fernandez, 2004).   

A seletividade verificada no POLAMAZONIA aumentou com o segundo choque 

do petróleo, quando a súbita elevação dos juros no mercado internacional levou à 

escalada mais acelerada da dívida externa e o governo, procurando reduzir a despesa 

pública, aumentar rapidamente as exportações e desenvolver tecnologia (Becker, 

2001) (Serra & Fernandez, 2004), passou a direcionar recursos para basicamente três 
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grandes áreas de concentração econômica diferenciadas entre si tanto pela 

localização quanto pela natureza produtiva (Prates & Bacha, 2011):  

 O Projeto Grande Carajás (PGC), relacionado à extração mineral; 

 A Zona Franca de Manaus, ligada à atividade industrial privada;  

 A agropecuária às margens das rodovias que circundam a região. 

As políticas públicas mencionadas até aqui não possibilitaram que a ocupação 

espacial da Amazônia se desse de forma eficiente e organizada. O fim do isolamento 

da região amazônica foi feito através de vultosos investimentos realizados em 

infraestrutura, construção das rodovias, desenvolvimento de projetos de colonização, 

descoberta de áreas de mineração como Serra Pelada e, principalmente, por meio da 

implantação dos projetos industriais que alteraram significativamente o padrão de 

circulação e povoamento regional. Essas medidas foram responsáveis pelo 

surgimento de novas oportunidades de investimento e de lucro que atraíram um 

intenso fluxo migratório que ocupou a região de forma acelerada e pouco planejada, 

causando impactos sociais e ambientais (Becker, 2001; Serra & Fernandez, 2004).  

As cidades não tinham infraestrutura básica para atender o crescimento 

habitacional. Os serviços de saúde, educação e saneamento básico eram precários e 

os problemas se refletiam em indicadores como mortalidade infantil ou de incidência 

de doenças como malária, tétano, sarampo e outras (Serra, 1997). 

No setor agrícola o modelo de ocupação se voltou para latifúndios. Foram 

oferecidas linhas de crédito atrativas, benefícios fiscais e concessões de terra para 

empreendedores que quisessem estabelecer propriedades agrícolas. Esse fato 

beneficiou os grandes proprietários rurais em detrimento da vasta maioria dos 

pequenos e gerou impactos negativos, como, por exemplo, a concentração fundiária, 

os conflitos agrários, a violência rural, insegurança alimentar e ampliação das 

disparidades sociais, além da degradação ambiental decorrente das novas fronteiras 

agrícolas abertas pelos pequenos produtores que eram removidos de suas terras 

(Andersen & Reis, 1997) (Becker, 2001) (Serra & Fernandez, 2004).  

Segundo Serra (1997) grande parte desses benefícios e concessões foram 

voltados à atividade pecuária e se concentraram no sudeste do Pará, noroeste do 

Mato Grosso e oeste do Maranhão (Serra, 1997). A pecuária era vista pelo governo 

como fundamental para transformação da economia amazônica, e esse fato teve 

apoio de agências multilaterais como o World Bank e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), que concederam linhas de crédito para o governo brasileiro e 
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ajudaram a garantir caixa para os projetos da SUDAM (Serra & Fernandez, 2004; 

Serra, 1997). 

As mudanças ocorridas na região amazônica entre a década de 1960 e meados 

de 1980 tiveram um impacto marcante sobre o meio ambiente – até então quase que 

inteiramente preservado - dessa área. Os projetos de industrialização e de mineração, 

a expansão agropecuária, o crescimento e urbanização das cidades, a extração de 

madeira e as grandes obras de infraestrutura somados ao apoio do governo 

resultaram num desmatamento e degradação em larga escala da região (Serra, 1997). 

Segundo Prates e Bacha (2011) cerca de 10% da floresta amazônica já havia sido 

desmatada até meados da década de 1980, o que representa cerca de 33 milhões de 

hectares, Becker (2001) por sua vez relata que o alcance do desmatamento era em 

média de aproximadamente 50 km a cada lado das rodovias construídas (Prates & 

Bacha, 2011) (Andersen & Reis, 1997) (Becker, 2001). 

A década de 1980 marca um período de mudança. No aspecto político-

econômico há o final do regime militar e o esgotamento do modelo econômico 

nacional-desenvolvimentista com elevada intervenção estatal. No aspecto ambiental 

há um aumento da preocupação nacional e internacional com a questão da 

preservação ambiental, fato que gerou questionamentos sobre conduta adotada na 

administração da região amazônica.  

Segundo Diniz et al. (2009) a partir de 1980 o desmatamento na Amazônia 

deixa de ser uma consequência dos incentivos estatais para ocupação da região e 

passa a ser impulsionado de forma espontânea pela valorização da terra e pelo 

aumento da lucratividade das atividades ligadas à exploração dos recursos naturais 

(Diniz et al., 2009). Wiebelt (1995) avalia que durante a década de 1980 a pecuária foi 

o setor que mais contribuiu para o desmatamento amazônico, seguido pela agricultura 

de pequena escala e pela exploração da madeira, mais recentemente, a produção de 

grãos também tem tido papel de destaque no desmatamento da Amazônia (Wiebelt, 

1995) (Ferreira & Coelho, 2015). O ritmo do desmatamento cresceu de forma 

acelerada a partir de 1980, a área total desmatada na década de 1990 foi 25% maior 

do que na década anterior e o número referente à primeira década do século XXI foi 

8% superior ao da década de 1990. 

Margulis (2003) faz uma análise sobre o processo de desmatamento da 

Amazônia entre 1970 e início dos anos 2000 e conclui que, a partir da década de 1990, 

a pecuária é a principal atividade econômica na região e que o desmatamento passa 
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a ter como principais agentes os médios e grandes pecuaristas. O autor reforça que é 

a existência de condições geo-ecológicas favoráveis para a atividade pecuária e a 

viabilidade financeira do negócio que impulsionam a construção de estradas e o 

desmatamento. Segundo o autor, caso não houvesse lucratividade no setor a pressão 

pela construção de novas estradas para escoamento da produção seria menor e, por 

consequência, os índices de desmatamento também o seriam. Um ponto importante 

levantado por Margulis é que, a partir da década de 1990 o desmatamento continua 

implicando em perdas socioambientais, mas passa a implicar também no ganho 

privado dos agentes ligados à pecuária e, segundo o autor, “ainda que os ganhos 

privados sejam menores que os custos sociais e ambientais, a renda gerada é 

significativa e financeiramente sustentável” (Margulis, 2003). 

O estudo feito por Barreto, Pereira e Arima (2008) mostra que o rebanho de 

bovinos no Brasil cresceu de 147 milhões de cabeças no início da década de 1990 

para cerca de 207 milhões de cabeça ao final de 2005 e o país se tornou o maior 

exportador mundial de carne bovina. Nessa fase, o rebanho da Amazônia Legal, que 

representava 18% do total nacional no início do período, saltou para 36% do rebanho 

total em 2006 e grande parte da expansão foi feita por meio da abertura de novas 

pastagens por meio de desmatamento da mata nativa. Os autores validam essa 

informação com base em uma análise de regressão em que concluem que 73,4% da 

variação da área desmatada anualmente entre 1995 e 2007 decorreu da variação do 

índice de preço do boi gordo no ano anterior (entre 1994 e 2006), de forma que a 

velocidade do desmatamento aumenta ou diminui de forma diretamente relacionada 

ao preço do gado. Ainda segundo os autores, em menor escala mas também 

importantes na questão do aumento do rebanho bovino na região amazônica, são os 

papéis dos ganhos de produtividade da pecuária, do sucesso do controle da febre 

aftosa, além de subsídios públicos (Barreto, Pereira, & Arima, 2008). 

Ferreira e Coelho (2015) concluíram que o desmatamento está mais 

relacionado aos preços agrícolas do que às variáveis de políticas associados ao 

crédito rural e gastos com transporte e agricultura. O estudo considerou o período 

entre 1999 e 2011 e utilizou um modelo de dados em painel e uma metodologia de 

análise de efeitos líquidos de políticas sobre o desmatamento.  

É certo que o desenvolvimento da região da Amazônia Legal e a expansão de 

atividades produtivas colaborou com o desmatamento na área. Além dos trabalhos 
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citados, outros estudos também foram desenvolvidos a fim de verificar empiricamente 

as principais causas do processo de desmatamento na Amazônia Legal. Dentre os 

enfoques citados na literatura pode-se mencionar: desmatamento ligado a questões 

de mercado ou decisão de investimento (Pfaff, 1996; Prates & Serra, 2009; Souza-

Rodrigues, 2013) os que investigam o desmatamento pela ótica dos pequenos 

produtores (Kalamandeen, et al., 2018; Walker, Moran, & Anselin, 2000); os que 

associam o desmatamento ao tamanho dos estabelecimentos agrícolas (Araujo , 

Combes, & Feres, 2014; Marchand, 2012); os que buscam identificar como as 

instituições e os direitos de propriedade afetam o desmatamento (Sant'Anna & Young, 

2010); os que avaliam os impactos políticos e eleitorais nos ciclos de desmatamento 

(Pailler, 2018);e os que consideram o papel das políticas públicas como motivador do 

desmatamento (Nepstad, et al., 2014; Assunção , Gandour, & Rocha, 2013; Assunção, 

Gandour, & Rocha, 2012; Souza, Miziara, & De Marco Júnior, 2013; Diniz et al., 2009; 

Prates & Serra, 2009; Weinhold & Reis, 2008). 

 

2.1.2. A Ocupação do Bioma do Cerrado 

O cerrado ocupa uma área de 2.036.448 km2 (cerca de 22% do território 

nacional) e 20% da Amazônia Legal é composta por esse bioma.  

A região começou a ser explorada no final do século XVI, quando os 

portugueses passaram a organizar expedições com o objetivo de buscar regiões para 

exploração de pedras e metais preciosos e capturar índios para trabalhar nos 

engenhos de açúcar. A descoberta das áreas ricas em minérios se deu no final do 

século XVII e, com ela, no século XVIII teve início a ocupação efetiva do cerrado 

através da chegada de imigrantes portugueses para trabalhar na mineração e para se 

estabelecerem nas fazendas cuja produção era voltada às áreas mineradoras 

(Bertran, 1994).  

O ciclo de mineração na região do cerrado foi curto e, já na metade do século 

XVIII, a extinção aurífera era evidente e, com ela, veio a decadência econômica da 

região, que permaneceu ocupada, mas de forma reduzida e dispersa, assemelhando-

se a uma economia de subsistência. A partir daí Ganen et al. (2008) avalia que o 

sistema de produção alimentar familiar baseado no cultivo de grãos e a criação de 

gado predominou no cerrado até a década de 1940 e que essa dinâmica comportava 

tanto pequenos como grandes proprietários de terra (Ganem, Drummond, & Franco, 

2008).  
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A partir de 1950, com a construção de Brasília e a política de expansão agrícola 

do governo, teve início a ocupação acelerada e desordenada da região. Assim como 

ocorreu com a região do bioma amazônico, o cerrado recebeu investimentos, houve 

a abertura de estradas e a chegada de um grande contingente de imigrantes.  

No cerrado também foi colocado em prática o conceito de “malha programada” 

e a Superintendência para o Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO) foi criada 

em 1967 com o intuito de pesquisar e definir o potencial econômico da região e 

determinar as áreas mais aptas para o estabelecimento de polos de crescimento. 

Ganem et al. (2008) constatam que apesar do desenvolvimento urbano pelo qual a 

região do cerrado passou, foi o desenvolvimento agropecuário o maior causador de 

mudanças de paisagens e de impactos ambientais. De acordo com Ferreira Filho e 

Vian (2014) a industrialização acelerada do período militar fez com que a agricultura 

passasse a desempenhar três papéis: fornecedora de mão de obra para as indústrias, 

fornecedora de alimentos a preços estáveis e fornecedora de moeda estrangeira 

obtida por meio da exportação de commodities (Ferreira Filho & Vian, 2014). As 

décadas de 1960 e 1970 representaram um período de modernização agrícola no 

Brasil devido às inovações tecnológicas, ao desenvolvimento de indústrias 

processadoras de alimentos e fornecedoras de insumos agrícolas, à criação do crédito 

agrícola subsidiado vinculado à adoção de novas tecnologias e , em paralelo a esses 

fatos, devido ao fato de que a região chamou a atenção do governo por conta de suas 

características topográficas, da abundância de recursos hídricos e da proximidade dos 

centros consumidores (Santos, Barbieri, Carvalho, & Machado, 2010). 

Essa conjuntura fez com que a região recebesse estímulos para modernizar a 

agropecuária. Os primeiros passos se deram com a introdução de novos tipos de 

grama que permitiram cultivos consorciados e transformaram a paisagem até então 

dominada pelas grandes pastagens utilizadas para criação extensiva de gado. Por 

volta de 1975, graças aos investimentos em tecnologia foi possível introduzir com 

sucesso o cultivo da soja na região. O crescimento da produção de soja entre 1970 e 

1975 e entre 1975 e 1980 foi de, respectivamente, 59% e 43% (Ferreira Filho & Vian, 

2014).  

Até a década de 1970 o estado teve um papel preponderante na ocupação das 

terras do cerrado. Entre os programas de ocupação coordenados pelo governo cabe 

destacar o Programa de Assentamento Dirigido do Alto do Parnaíba (PADAR), de 

1973, o Programa de Desenvolvimento dos Cerrados (POLOCENTRO), de 1975, e o 
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Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados 

(PROCEDER), de 1978. Esses planos atuavam em várias frentes, como a concessão 

de crédito subsidiado, elaboração de políticas de preços mínimos, auxilio técnico e de 

pesquisas (principalmente por meio da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

– EMBRAPA – criada em 1973) e na desapropriação de terras. Da década de 1980 

até os dias atuais o setor privado passou a exercer a liderança na ocupação da região 

e tornou-se o maior financiador de máquinas e de insumos agrícolas e comprador da 

produção, principalmente por meio de contratos de compra antecipada. O modelo 

adotado pelos agentes privados visava a produção agropecuária em larga escala 

voltada ao mercado exportador, intensiva em tecnologia e sem que houvesse 

preocupação ambiental (Wehrmann, 1999).  

A expansão da fronteira agrícola no cerrado foi liderada por produtores rurais 

advindos do Sul e do Sudeste do Brasil que se desfaziam de suas propriedades 

originais em busca de espaços maiores de terra com preços atrativos. Segundo 

Ferreira Filho e Vian (2014) o número de propriedades pequenas (<10ha) se manteve 

relativamente estável entre 1970 e 2006, entretanto seu percentual em relação ao 

número total de propriedades na região diminuiu de 24% para 17%, o que, segundo 

os autores, evidencia que o aumento no número de grandes propriedades se deu por 

meio da divisão das grandes propriedades extensivas ou ainda por meio de ocupação 

de áreas públicas (Ferreira Filho & Vian, 2014). 

Cunha et al. (2008) reforçam que o modelo produtivo adotado no cerrado teve 

e ainda tem um grande impacto ambiental sobre esse bioma, isso porque tanto a 

expansão agropecuária feita de forma extensiva – com base na conversão da 

vegetação nativa em pastos e/ou pastagens – quanto a expansão advinda de ganhos 

de produtividade – por meio do uso intensivo de mecanização, de fertilizantes e 

agrotóxicos – demonstram uma reduzida preocupação ambiental. Dados recentes 

divulgados pelo INPE mostram que cerca de 52% da área total do bioma está 

antropizada (INPE, 2018; MMA, 2004). O desmatamento excessivo e o uso não 

sustentável do solo causaram, entre outros problemas, a fragmentação de habitats, a 

redução da biodiversidade, a redução de espécies nativas, contaminação, 

compactação e erosão dos solos, poluição das águas e o assoreamento de rios 

(Cunha et al., 2008).  

A compreensão sobre o processo de ocupação da terra tanto no bioma 

amazônico quanto no bioma do cerrado permite concluir que há uma profunda relação 
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entre a expansão da fronteira agrícola brasileira e a representatividade do Brasil no 

cenário agropecuário mundial e o processo de desmatamento da Amazônia Legal. E 

essa conclusão permite que se levante um questionamento sobre qual seria o impacto 

do fim do desmatamento ilegal até 2030 na Amazônia Legal brasileira - tal qual o Brasil 

se comprometeu por meio de sua Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) na 

COP21 – sobre a produção agrícola brasileira e seu reflexo na economia mundial. 

 

2.2. As ferramentas de controle para restrição do uso da terra na Amazônia 
 

(...)o desmatamento precisa ser analisado de maneira abrangente. 
Qualquer análise que não considere amplo espectro de motivações, escalas 
temporais e espaciais, além de pontos de vista distintos, poderão levar a 
conclusões incorretas e, portanto, de aplicação restrita. (...). Apenas a 
combinação de olhares sobre o mesmo tema, permeando escalas e visões, 
permite uma análise profunda o suficiente para sua compreensão. (Instituto 
Escolhas, 2017, p.6) 

 

Conforme visto na subseção anterior, a ocupação da terra na Amazônia Legal 

aconteceu de forma brusca e desordenada e gerou grandes impactos ambientais e 

sociais na região. Com o passar do tempo esses impactos tiveram repercussão tanto 

nacional quanto internacional e impuseram pressão sobre o governo brasileiro para 

que fosse dado início à criação e aplicação de políticas e medidas de restrição ao uso 

da terra. Algumas medidas, como moratória da soja e do boi e a criação de selos e 

certificados ambientais, de iniciativa não governamental, também são resultados 

dessa pressão. Ao mesmo tempo, as medidas tomadas afetam, de forma direta ou 

indireta, a atividade agropecuária amazônica, que tem papel preponderante na 

economia nacional e responde por parte representativa das exportações agrícolas e 

pecuárias brasileiras. A seguir são apresentados alguns estudos que emergiram sobre 

esses fatos. 

 

2.2.1. Monitoramento e Controle do Desmatamento 

A partir da década de 1980 a Amazônia ganhou notoriedade mundial e as 

pesadas críticas sofridas pelo governo fizeram com que fosse lançado em 1988 o 

Programa “Nossa Natureza”, no qual o governo fez a primeira tentativa de formulação 

de uma política ambiental e de desenvolvimento sustentável. Apesar dos fracos 

resultados, o programa criou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA) e deu mais voz aos governos e às comunidades locais 

e aos colonos recém-chegados. No governo Collor (1990-1992) foi criada a Secretaria 
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do Meio Ambiente, que foi substituída durante o governo Cardoso (1995-1998) pelo 

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal (MMA), que 

tinha o objetivo de reformular a política ambiental e permitir que desenvolvimento e 

preservação ambiental pudessem coexistir de forma eficiente (MMA, 2018).  

Prates e Bacha (2011) trazem à tona o fato de que a década de 1990 explicita 

o conflito existente até os dias atuais entre as políticas de proteção à região amazônica 

e as medidas de desenvolvimento da área e, com isso, colocam luz sobre uma 

característica importante do gerenciamento do uso de terras na Amazônia brasileira. 

Nos anos 90 foram lançados o Programa Brasil em Ação (1996) e o Programa Avança 

Brasil (1999), dois planos de desenvolvimento que retomavam o princípio de 

exploração extensiva de recursos naturais. Também nessa época teve início o 

transporte da soja pela hidrovia do Rio Araguaia (1995) e a inauguração da hidrovia 

do rio Madeira (1997). Paralelamente, é também nessa década que ocorre a United 

Nations Conference on Environment and Development (RIO 92), o lançamento do 

Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PPG7) e a 

assinatura do Protocolo de Kyoto em 1997 (Prates & Bacha, 2011; MMA, 2018; Serra 

& Fernandez, 2004). 

O PPG7 foi assinado em 1995 com o objetivo de “maximizar os benefícios 

ambientais das florestas tropicais, de forma consistente com as metas de 

desenvolvimento do Brasil, por meio da implantação de uma metodologia de 

desenvolvimento sustentável que contribuirá com a redução contínua do índice de 

desmatamento” (MMA, 2018). O programa foi o maior projeto ambiental de cunho 

externo implementado em um único país até aquele momento, os recursos totalizaram 

US$ 250 milhões e o programa contou com o financiamento da União Europeia, 

Canadá, Estados Unidos e Japão. O PPG7 teve alguns resultados positivos e 

colaborou para o desenvolvimento de novas metodologias de monitoramento, 

licenciamento e controle de desmatamentos e queimadas, abriu espaço para 

participação das prefeituras no processo de gestão ambiental e estimulou as 

iniciativas de zoneamento ecológico-econômico (ZEE). Além disso, demarcou 149 

áreas  indígenas, estabeleceu 2,1 milhões de hectares de reservas extrativistas, 

implementou 190 projetos de produção sustentáveis, treinou cerca de 12 mil pessoas 

para combater incêndios e realizou 53 projetos de pesquisa básica e aplicada (Serra 

& Fernandez, 2004; Prates & Bacha, 2011). 
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Em 2004 foi criado o PPCDam com o objetivo de reduzir gradativamente o 

desmatamento ilegal e estabelecer um modelo de desenvolvimento sustentável na 

Amazônia. Assunção, Gandour e Rocha (2013) avaliam que esse programa teve papel 

fundamental na conservação da Amazônia, principalmente por meio do DETER. 

Segundo os autores, o sistema de sensoriamento remoto permitiu que o IBAMA 

pudesse identificar com mais precisão e monitorar de forma mais eficiente as áreas 

desmatadas, além de agir de maneira rápida contra focos de desmatamento. O estudo 

fez uma análise comparativa entre o cenário de desmatamento ocorrido de fato entre 

2007 e 2011 (após a adoção do DETER e com consequente aumento de fiscalização 

e de multas aplicadas) com o cenário hipotético em que a implantação do sistema não 

implicasse no aumento de multas e com outro cenário hipotético em que não há 

nenhum tipo de aplicação de medidas punitivas. Os resultados mostram que, 

comparando-se a área total desmatada após a implementação do sistema e aquela 

estimada caso a adoção do sistema não tivesse impacto no aumento do rigor na 

fiscalização, cerca de 60 mil km2 de floresta amazônica foram preservados entre os 

anos de 2007 e 2011. Quando é feita a comparação com o cenário em que não há 

medidas de monitoramento e controle o total de preservação chega a 122 mil km2 

(Assunção , Gandour, & Rocha, 2013).  

Esse mesmo estudo buscou avaliar o custo benefício da adoção dessas 

políticas de comando e controle para a Amazônia Brasileira (Assunção, Gandour e 

Rocha, 2013). Para tal, os autores comparam os orçamentos anuais do IBAMA e do 

INPE com uma estimativa dos benefícios monetários advindos da preservação da 

mata nativa e da consequente retenção de dióxido de carbono. Os resultados obtidos 

indicam que a adoção das medidas mencionadas era justificada para o período 

observado. Além disso a pesquisa também concluiu que a redução da área 

desmatada, bem como o aumento no número de multas não teve impacto sobre a 

produção agropecuária na região e que, portanto, conservação e produção 

agropecuária podem coexistir (Assunção , Gandour, & Rocha, 2013).  

Kalamandeen et al. (2018), entretanto observam que o PRODES (responsável 

por fornecer parte dos dados que norteiam o PPCDam) não fornece uma avaliação 

completa da dinâmica do desmatamento pois os dados divulgados consideram 

apenas eventos de dimensão superior a 6,25 hectares e apenas florestas primárias, 

desconsiderando florestas secundárias ou reflorestamentos. Diante disso, os autores 

utilizaram dados sobre o desmatamento amazônico gerado por um sistema de alta 
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resolução para cobertura vegetal chamado Global Forest Change (GFC) e fizeram um 

estudo estatístico sobre as mudanças na cobertura florestal da região entre 2001 e 

2014. Com base nesses dados os autores observam que, apesar da redução na taxa 

total de desmatamento, houve aumento de 34% em desmatamentos de áreas 

menores do que 1 hectare durante todo o período e incremento em desmatamentos 

de baixa e moderada densidade (18% e 30% respectivamente) entre os anos de 2008 

e 2014. Esses dados podem refletir parcialmente as tentativas dos maiores 

proprietários de terras de escaparem do monitoramento das atividades de 

desmatamento que foi fortalecido através da introdução do programa PPCDAm. Os 

autores também avaliam que há um aumento na distribuição geográfica das áreas 

desmatadas, que se expandem para estados brasileiros que até então tinham taxas 

insignificantes de desmatamento, como Amazonas, Roraima e Amapá (Kalamandeen, 

et al., 2018). 

Ao avaliar os dados referentes ao desmatamento é importante esmiuçar os 

detalhes atrás dos números de modo a identificar tendências que podem estar ocultas 

atrás de estatísticas mais amplas. Assunção e Gandour (2017) relatam que entre 2004 

e 2014 - período em que as políticas de proteção deram foco ao desmatamento 

primário - houve um crescimento de cerca de 70% na vegetação secundária na 

Amazônia. Os autores também avaliam que o Brasil tem uma carência de dados para 

análise de variações na vegetação secundária pois os atuais sistemas brasileiros de 

monitoramento e quantificação de desmatamento (PRODES e DETER) são 

desenhados para detectar apenas vegetação primária. Esse fato não apenas interfere 

nos dados oficiais de desmatamento divulgados como também dificulta a análise do 

incremento nas áreas reflorestadas no período mencionado. Essa informação, 

segundo os autores, é importante basicamente para avaliar quatro pontos: o impacto 

das políticas atuais de desmatamento sobre as áreas de vegetação secundária, a 

“dinâmica do uso da terra subjacente ao fenômeno da regeneração florestal”, a 

possibilidade de que a área regenerada possa ser utilizada para reduzir o custo de 

implementação do NCF e o impacto da regeneração sobre as metas brasileiras de 

redução de emissões (Assunção & Gandour, 2017). 

Também em linha com a idéia de fazer uma leitura mais apurada dos dados 

por trás das estatísticas de desmatamento, Pailler (2018) analisa o efeito da política 

local na Amazônia Brasileira sobre o desmatamento. O autor utiliza um modelo 

econométrico em que combina dados sobre campanhas eleitorais e taxa de 
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desmatamento de um conjunto de 807 municípios de 9 estados da região para concluir 

que há uma elevação de 8% a 10% na área desmatada durante períodos eleitorais 

em municípios cujo prefeito esteja concorrendo à reeleição. Segundo o autor, os 

resultados do estudo sugerem que, num ambiente com arranjo institucional fraco, o 

incremento na área desmatada não está relacionado à atividade agrícola mas sim à 

corrupção e ao financiamento de campanhas feitos por meio da manipulação dos 

recursos naturais com fins eleitorais (para cada 1% de aumento nas contribuições 

privadas de campanha há um aumento de 0,017% na taxa de desmatamento) (Pailler, 

2018). 

Em 2006, o governo federal reconheceu o esgotamento das medidas de 

ocupação da região amazônica em decorrência dos conflitos entre as políticas 

desenvolvimentistas para a região e os programas de defesa ambiental e lançou o 

Plano Amazônia Sustentável (PAS), que vislumbrava o desenvolvimento da região 

baseado nos princípios da sustentabilidade. O PAS se tornou o principal norteador 

das políticas econômicas, sociais e territoriais da região a partir de então (Serra & 

Fernandez, 2004; Prates & Bacha, 2011). Entretanto o conflito com os programas de 

desenvolvimento se manteve com o lançamento do Programa de Aceleração de 

Crescimento (PAC) em 2007. Esse plano se assemelha aos planos de décadas 

anteriores e baseia seus principais investimentos nas grandes obras de infraestrutura 

e logística e nas hidrelétricas. Em paralelo, a iniciativa privada intensificou a produção 

de commodities agropecuárias e minerais na região. A conjuntura de todos esses fatos 

tem ampliado as tensões sociais e a área desmatada. Segundo dados do IPAM 

(2017), A taxa média (6.325 km2) de desmatamento entre 2013 e 2017 foi 38% maior 

do que em 2012, quando foi registrada a menor taxa desde o início das medições - 

4.571 km2 (IPAM, 2017). 

No ano de 2007, após a constatação de que 36 dos 547 municípios brasileiros 

com interseção com o bioma amazônico foram responsáveis por 45% do 

desmatamento da região o MMA criou, em 2008, uma lista incluindo esses 36 

municípios – com a inclusão de mais 7 em 2009 e outros 7 em 2011 –, que foram 

denominados de Municípios Prioritários (MPs) para o combate e prevenção do 

desmatamento ilegal. Essa medida, bem como a divulgação do PPCDam foram 

marcos importantes na política de conservação ambiental brasileira na década de 

2000.  
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Assunção e Rocha (2014) elaboraram um estudo em que foi avaliado o efeito 

da criação dos MPs no desmatamento da Amazônia e os mecanismos pelos quais a 

política teve efeito. Para isso foi utilizado um modelo econométrico que compara a 

evolução do desmatamento nos MPs com aquela ocorrida em municípios de 

localização geográfica semelhante à dos MPs cuja tendência ao desmatamento na 

fase anterior ao estabelecimento da política fosse semelhante para ambos os grupos 

avaliados. O estudo concluiu que a velocidade de redução no desmatamento dos 

Municípios Prioritários foi mais intensa do que a do grupo de controle, que foi evitada 

a derrubada de cerca de 11,4 mil km2 de floresta entre 2008 e 2011 - principalmente 

por meio da fiscalização e da distribuição de multas (cerca de 10% maior entre os 

MPs) – e que não houve reflexo negativo em termos de PIB agropecuário, produção 

agrícola e crédito. Os autores também reforçam que, caso haja interesse de que a 

política também modifique o comportamento econômico, é necessária a promoção de 

ações que afetem diretamente as variáveis econômicas (Assunção & Rocha, 2014). 

O impacto dos preços agropecuários sobre os níveis de desmatamento é 

estudado por alguns autores. Assunção, Gandour e Rocha (2015) buscaram avaliar 

se a queda no desmatamento na Amazônia brasileira na segunda metade dos anos 

2000 (de 27 mil km2 de total desmatado em 2004 para 7 mil km2 em 2009) foi 

consequência das circunstâncias econômicas ou das políticas de conservação 

introduzidas a partir de meados dos anos 2000. O estudo avalia que os preços 

agropecuários têm um efeito causal sobre o desmatamento da Amazônia Legal e que 

essa causalidade é diferente entre os preços agrícolas e os pecuários. Enquanto o 

preço dos produtos agrícolas tem um impacto positivo e significativo sobre as taxas 

de desmatamento, os preços pecuários não têm um impacto padronizado sobre a área 

desmatada. Os autores justificam essa situação pelo fato do gado ser tanto um bem 

de consumo quanto um bem de capital, de modo que os produtores podem tanto 

avaliar que a elevação dos preços representa um potencial de ganhos futuros e por 

isso retêm mais cabeças na expectativa de aumentar seu potencial resultado futuro - 

o que aumenta a área desmatada – quanto podem querer realizar os ganhos correntes 

nos períodos de preços altos, aumentando a oferta de carne para consumo e, 

consequentemente, reduzindo a pressão pelo desmatamento. Ao mesmo tempo o 

estudo avalia que, ao longo dos anos 2000, o Governo Federal Brasileiro e o MMA 

priorizaram três eixos na busca pela conservação das florestas e redução do 

desmatamento: fortalecimento de estratégias de comando e controle, aumento da 
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extensão do território protegido, adoção de políticas de crédito condicional. O estudo 

então isola os efeitos das variações de preço sobre o desmatamento e concentra a 

avaliação no impacto das políticas públicas mencionadas. A conclusão é de que as 

medidas políticas adotadas foram efetivas no combate ao desmatamento da 

Amazônia Legal e, segundo as simulações feitas, evitaram o desmatamento de cerca 

de 60% da cobertura florestal que teria sido derrubada se a tendência de 

desmatamento anterior à implementação das medidas tivesse prevalecido (Assunção 

, Gandour, & Rocha, 2015). 

Ferreira e Coelho (2015) utilizaram um modelo de dados em painel e uma 

metodologia de análise de efeitos líquidos de políticas sobre desmatamento para fazer 

um estudo em que também comparam como os preços agrícolas e as políticas 

públicas impactaram o desmatamento nos estados da Amazônia Legal Brasileira. O 

período estudado varia entre os anos de 1999 e 2011 e os resultados obtidos mostram 

que os preços agrícolas têm impacto positivo sobre o desmatamento quando se trata 

da variação do preço das commodities, e negativo quando se trata da variação do 

preço dos insumos agrícolas. Em relação às políticas públicas, apenas aquelas 

adotadas a partir de 2004 parecem ter colaborado para controle do desmatamento na 

região (Ferreira & Coelho, 2015). 

Ao longo da década de 2010 tem se notado pressões de mercado no sentido 

de que sejam implementados acordos que assegurem maior conservação ambiental 

e uso sustentável da terra. Essas pressões se refletiram em medidas que incidem 

sobre a cadeia produtiva, como a criação de selos de qualidade e de certificações, a 

realização de moratórias e o compromisso ambiental assumido por algumas empresas 

públicas. Nesse contexto, Alix-Garcia e Gibbs (2017) fazem uma avaliação 

quantitativa por meio de um modelo econométrico que utiliza dados do PRODES 

sobre o grau de eficiência da adoção de acordos de desmatamento zero na cadeia 

pecuária do estado do Pará e da parcela do estado de Mato Grosso que integra a 

Amazônia Legal. Na análise, que contempla o período entre 2007 e 2015, os autores 

constatam que os acordos adotados tiveram um efeito nulo no controle ao 

desmatamento pois, apesar de ser observada uma redução de cerca de 6% na área 

desmatada das propriedades que tinham registro mais antigo no CAR – e que, 

portanto, eram mais diligentes na sua conduta tendo em vista que eram monitoradas 

desde o início - as propriedades cujo registro no CAR foi feito mais tardiamente tiveram 

um aumento na área desmatada. Os autores também avaliam que a complexidade do 
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ciclo de criação do gado pode ter influência sobre o baixo impacto dos acordos, já que 

o monitoramento feito pelos abatedouros signatários contempla apenas o vendedor 

final enquanto o gado muitas vezes passa por intermediários até que chegue a esse 

vendedor. Outro ponto levantado é que os vendedores que não estão enquadrados 

nas exigências dos acordos passem a vender para plantas de frigoríficos que não 

sejam signatárias. Além disso, o estudo mostra que os abatedouros signatários dos 

acordos adquiriram propriedades em regiões com altas taxas de desmatamento tanto 

antes quanto depois da assinatura das medidas, demonstrando pouco 

comprometimento com a causa ambiental. O estudo conclui que a eficiência desse 

tipo de política apresentada é maior quando toda a cadeia é monitorada e todos os 

abatedouros tornam-se monitores  (Alix-Garcia & Gibbs, 2017). 

Marchand (2012), por sua vez, faz um estudo em que avalia o tradeoff entre 

eficiência agrícola e ambiental. O autor utiliza os dados do censo agropecuário de 

1995-1996 para analisar o impacto da eficiência produtiva das fazendas sobre sua 

propensão ao desmatamento. Com base nos resultados obtidos o autor conclui que, 

no que tange à propensão ao desmatamento, não há diferença entre as fazendas mais 

eficientes e as de menor eficiência. O autor avalia que os produtores menos eficientes 

têm mais mão de obra e mais dificuldade de obtenção de crédito, de forma que o fácil 

acesso às áreas de vegetação nativa acaba incentivando o desmatamento como 

forma de ampliar a produção. Os produtores mais eficientes por sua vez avaliam como 

alocar seus recursos e, num ambiente em que a conservação ambiental não é 

valorizada, também tem incentivos para desmatarem a mata nativa (Marchand, 2012). 

Nepstad et al. (2014) avalia que políticas públicas e incentivos de mercado 

tiveram impacto positivo na redução da taxa de desmatamento na Amazônia entre 

2005 e 2013. Os autores então busca analisar se a influência positiva dessas medidas 

é sustentável e conciliável com o crescimento da produção agrícola. Na conclusão os 

autores reforçam a necessidade de que a pecuária se intensifique e permita que as 

terras aptas sejam utilizadas para fins agrícolas e de que agentes públicos e privados 

– agências regulatórias, compradores de commodities, fazendeiros e instituições 

financeiras – estejam alinhados de forma que as medidas punitivas sejam 

complementadas por incentivos para implementação de mudanças que colaborem 

com a manutenção da tendência à preservação ambiental(Nepstad, et al., 2014).  

Sparovek et al. (2012) - por meio da utilização do modelo de uso da terra 

denominado AGLue (Agricultural Land Use and Expansion Model) - observam que a 
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pecuária bovina no Brasil ocupa cerca de 158 Mha em pastagens, tem uma média de 

1,1 cabeças de gado por hectare e abate cerca de 40 milhões de cabeças de boi 

anualmente. Segundo os autores, se houvesse um incremento para 1,5 cabeças por 

hectare o número de abates anual permaneceria o mesmo e seriam disponibilizados 

cerca de 69 Mha de pastagens para outros usos, como lavoura ou área de 

reflorestamento. Os autores também ressaltam que as áreas de pastagens situadas 

em regiões de alta ou média aptidão agrícola totalizam um montante próximo à área 

total existente de lavouras (61 Mha e 67 Mha, respectivamente) enquanto apenas 7 

Mha de vegetação natural estão em áreas de alta aptidão agrícola, demonstrando a 

importância da intensificação da pecuária como caminho para conciliar 

desenvolvimento da agropecuária com conservação ambiental  (Sparovek, Berndes, 

Barreto, & Klug, 2012). 

Sparovek et al. (2015), avalia que a conciliação entre a preservação da 

natureza e produção agrícola brasileira é possível por meio da utilização de um 

conjunto de arranjos públicos para conservação ambiental e de iniciativas voluntárias 

dos agentes privados que possuem terras com aptidão agrícola. Essa conclusão é 

resultado de um estudo que considera a legislação ambiental vigente e utiliza um 

modelo geo-espacial para avaliar a alocação do uso da terra sob três cenários com 

prioridades variadas entre a produção agrícola e a proteção ambiental. A análise do 

modelo é feita em duas etapas: a primeira consiste na separação da área - pública e 

privada - que deve ser conservada para fins de preservação ambiental de acordo com 

a legislação em vigor. A segunda consiste em alocar a área restante dentro de 

categorias de uso baseadas em (i) aptidão agrícola e tecnologia e capacidade 

gerencial disponíveis e (ii) a possível influência de regulamentações locais adicionais 

e mercadológicas – como zoneamento agroecológico, compromissos voluntários ou 

certificações. Para o segundo passo três cenários são avaliados, um priorizando os 

objetivos de conservação, um priorizando os objetivos de produção e outro que é 

neutro entre esses objetivos. O estudo mostra que para qualquer um dos três cenários 

as ferramentas de monitoramento e controle tiveram o maior peso sobre os resultados 

de conservação e protegeram aproximadamente 80% da vegetação natural existente. 

Nos cenários em que essas ferramentas têm menos eficiência o estudo avalia que 

podem ser implementados instrumentos de auto regulação ou ações voluntárias dos 

agentes envolvidos. Além disso, em qualquer um dos cenários é possível haver um 

aumento na área de produção agrícola por meio da conversão de pastagens situadas 
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em regiões com aptidão agrícola em lavouras (Sparovek, Barretto, Matsumoto, & 

Berndes, 2015). 

O impacto que a adoção de práticas sustentáveis e/ou programas de 

certificação sustentável tem sobre o volume líquido de GEEs emitidos é objeto de 

estudo de Bogaerts et al. (2017). Os autores avaliam 5 programas: Projeto Novo 

Campo, Programa de Intensificação de Rondônia, Programa Silvipastoril, Programa 

Pecuária Verde e Sustainable Agriculture Network (SAN). Os resultados permitem 

concluir que as fazendas que adotaram programas ou iniciativas que incentivem 

práticas sustentáveis emitem em média 19% a menos de GEEs (36% no caso 

daquelas que participam de programas sustentáveis há mais de 2 anos) (Bogaerts, et 

al., 2017).   

 

2.2.2. Novo Código Florestal 

O NCF, estabelecido em 2012 pela lei 12.651 - Lei de Proteção à Vegetação 

Nativa (LPVN) – regulamenta a exploração, conservação e recuperação da vegetação 

nativa no território brasileiro. O estabelecimento da nova lei, conforme mencionado na 

introdução desse trabalho, foi consequência da pressão dos produtores que não 

conseguiam se adequar ao Código Florestal até então existente e do consenso parcial 

entre os agentes envolvidos  (Santos, Ferreira Filho, Vieira Filho, & Ywata, 2017). 

Brancalion et al. (2016) destacam a criação do CAR, dos Programas de 

Regularização Ambiental (PRA), do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas e 

Alteradas e dos Certificados de Reserva Ambiental (CRA) como os principais avanços 

da LPVN. No que diz respeito aos retrocessos e sugestões, os autores sugerem que: 

as decisões judiciárias sejam tomadas com apoio técnico científico; a implementação 

dos PRAs e do CAR seja consolidada; o produtor rural tenha acesso à uma rede de 

assistência técnica ambiental que o auxilie no cumprimento da lei; o desenvolvimento 

de políticas de incentivo econômicos à proteção ambiental; reavaliação da 

metodologia de compensação de RL para que a mesma ocorra nas proximidades da 

área degradada; criação de valores de referência que possibilitem a verificação do 

cumprimento dos deveres de restauração acordados pelo proprietário (Brancalion, et 

al., 2016). 

Um relatório do Climate Policy Initiative (CPI) avalia que o NCF se tornou o 

principal marco regulatório da política florestal brasileira, estabelecendo diretrizes para 

a ocupação e uso do solo nos imóveis rurais e criando regras claras para a 
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regularização ambiental dos produtores rurais. Ainda segundo o relatório mencionado, 

o NCF estabeleceu um processo de regularização ambiental preciso para áreas 

desmatadas de APP e RL por meio da utilização do CAR, de Programas de 

Regularização Ambiental (PRAs) e dos Termos de Compromisso (TC) e flexibilizou as 

regras para quem havia desmatado ilegalmente até julho de 2008. O relatório conclui 

que o sucesso na implementação do NCF está ligado diretamente ao êxito na 

restauração e/ou reflorestamento da vegetação e que esse fato, em conjunto com a 

adoção de boas práticas ambientais por parte dos produtores rurais, tem papel 

preponderante no cumprimento das metas climáticas assumidas pelo Brasil no Acordo 

de Paris (CPI & AGROICONE, 2018).  

Ao avaliar as mudanças na política ambiental decorrentes do NCF, Soares-

Filho et al. (2014) avaliam que, embora o NCF tenha flexibilizado as exigências em 

relação ao total de área protegida, foram introduzidos novos mecanismos de atuação 

que podem reduzir o desmatamento. O CRA seria o mais importante deles e permite 

que produtores cuja área de RL ultrapasse aquela exigida possam negociar títulos 

dessas áreas com aqueles estejam em áreas de mesma identidade ecológica e que 

não tem RL suficientes. Os resultados obtidos pelo estudo também demonstram que 

o impacto das políticas de proteção e reflorestamento sobre a produção agrícola é 

baixo. No que diz respeito à disponibilidade de terra por exemplo, a área total 

determinada como APP e ocupada por lavouras equivale a menos de 1% de da área 

total de lavouras do país. Além disso, a quantidade de terras com aptidão agrícola 

necessária para cobrir o déficit total de RL é de menos de 555 mil hectares caso seja 

feita a compensação por meio de CRAs e a utilização de pastagens não aptas para a 

agricultura. A intensificação da pecuária, a criação do programa de Agricultura de 

Baixo Carbono e a implementação do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural 

( SICAR ) também são citados como medidas determinantes para o sucesso da 

política ambiental brasileira (Soares Filho, et al., 2014; CPI & AGROICONE, 2018).  

Guidotti et al. (2017) avaliam a dimensão e o impacto das anistias concedidas 

pelo NCF. Segundo os autores, os mecanismos de anistia reduziram o passivo de 

APPs e RLs em 41 milhões de hectares (Mha) de vegetação que seriam restaurados 

pela legislação antiga. Os autores chamam a atenção para o fato de que as funções 

ecológicas e de produção de serviços ambientais das APPs na paisagem não podem 

ser compensados ou substituídos por outras medidas e que esse fato pode ser 

minimizado por meio dos PRAs. Mesmo com a redução ainda há um déficit de 
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vegetação nativa da ordem de 19 Mha e - tendo em vista que a área de vegetação 

nativa desprotegida em áreas rurais privadas é de cerca de 100 Mha - a correção do 

déficit tenderá a ocorrer por meio das compensações (CRAs). Entretanto, o formato 

do mercado de transação desses títulos deve ser bem regulamentado para que seja 

eficiente. Além disso, os autores observam que enquanto os grandes proprietários têm 

mais fácil acesso a capital e a informações para regularizar sua situação, os 

produtores menores (cujo déficit é concentrado em APPs e regiões de nascentes) irão 

depender de arranjos do Governo e da sociedade civil para se adequarem às regras 

(Guidotti, et al., 2017). 

Sparovek, Guidotti e Pinto (2017), utilizando um modelo que integra malha 

fundiária e modelagem de políticas públicas, concluíram que 18% da área de 

vegetação nativa que pode ser legalmente desmatada encontra-se em terras de 

elevada aptidão agrícola. Avaliando por bioma, a Amazônia tem um percentual de 

27% da área total de vegetação nativa em terras aptas para a agricultura e esses 

estoques tendem a acabar, em média, em 2032 caso as taxas anuais de 

desmatamento mantivessem seu ritmo atual. Já no Cerrado o percentual mencionado 

é de 13% e o fim do estoque seria em 2034. Os autores também avaliam que, entre 

2005 e 2016, 73% e 98% das áreas desmatadas na Amazônia e no Cerrado 

respectivamente eram de propriedade privada. Segundo os autores a diferença no 

percentual de participação desses agentes entre os dois biomas decorre da estrutura 

fundiária dos biomas: na Amazônia cerca de 46% do território encontra-se em áreas 

protegidas contra 7% do território do Cerrado (Sparovek, Guidotti, & Pinto, 2017).  

Azevedo-Ramos e Moutinho (2018) observam que as áreas públicas não 

designadas ocupam cerca de 70 Mha da Amazônia brasileira e que 25% do 

desmatamento recente na região Amazônica tem ocorrido nessas terras. Segundo os 

autores, diante do retorno do crescimento nas taxas de desmatamento na região 

desde 2014, deveria ser dada prioridade para a alocação das áreas não designadas 

para uma finalidade específica (como parques ou reservas indígenas), fato que 

auxiliaria o cumprimento da meta de zerar o desmatamento ilegal na Amazônia 

(Azevedo-Ramos & Moutinho, 2018).  

Chiavari e Lopes (2017) fizeram uma análise legal da legislação ambiental 

vigente sobre proteção de florestas e uso da terra em 7 países considerados grandes 

agroexportadores - Argentina, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha e Estados 

Unidos - e, em seguida, realizaram uma comparação entre elas. O resultado obtido 
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pelas autoras mostra que o conteúdo da legislação brasileira é mais amplo e rígido 

quando comparado ao das demais. O código florestal brasileiro, diferentemente das 

legislações equivalentes nos outros países avaliados, regulamenta de forma igual o 

uso e a proteção de florestas e demais formas de vegetação em terras públicas e 

privadas e estabelece regras rígidas de proteção de APP, além de exigir que todos os 

imóveis rurais mantenham área de Reserva Legal para a conservação da 

biodiversidade, sem qualquer compensação ou incentivo econômico. Entretanto as 

autoras concluem que o NCF ainda precisar ser inteiramente implementado e sua 

eficiência em termos de monitoramento e controle precisa ser validada para que a 

legislação ambiental brasileira possa se tornar uma referência no que diz respeito à 

excelência na produção agrícola e na proteção ambiental (Chiavari & Lopes, 2017). 

A conservação ambiental oferece um benefício para toda a sociedade e é 

considerada um exemplo de bem público. Entretanto esse fato nem sempre é levado 

em consideração quando os agentes privados fazem sua avaliação de custo benefício 

da preservação e escolhem o quanto de sua vegetação será preservada. Dessa 

forma, a preservação de florestas fica aquém da socialmente desejada e a intervenção 

do governo é necessária para aumentar o bem-estar geral da população. Seguindo 

essa linha, Assunção et al. (2016) fazem sugestões de políticas que ampliem a 

integração entre o Crédito Rural e o Código Florestal no ano de 2017, num contexto 

em que o interesse em aumentar a produção agropecuária para suprir a demanda por 

alimentos e a preservação ambiental são assuntos igualmente importantes. Os 

autores sugerem que produtores que estejam adequados ao Código Florestal ou em 

processo formal de adequação tenham seus limites de crédito ampliados, dessa forma 

os produtores não apenas têm incentivo para efetuar o cadastro no CAR (primeira 

medida de adequação ao código) como também a ir além no processo de adequação. 

Ao mesmo tempo o aumento no volume de linhas possibilita que os produtores tenham 

mais recursos disponíveis para implementar as adaptações necessárias. Por fim os 

autores avaliam que outros países têm adotado políticas semelhantes, no sentido de 

exigir a prestação de serviços ambientais em troca de recursos públicos (Assunção et 

al., 2016).  

O conjunto de estudos apresentados evidencia que a preocupação com a 

questão ambiental e com a conciliação entre crescimento econômico e meio ambiente 

tem crescido ao longo dos últimos anos no Brasil. A avaliação desses estudos também 

mostra que tanto a iniciativa pública (por meio de alterações na legislação, 
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desenvolvimento de políticas, programas e ferramentas de monitoramento, etc) 

quanto a privada (por meio de moratórias, certificações, etc) tem buscado desenvolver 

soluções para o problema ambiental, em especial o desmatamento. Além disso, os 

estudos apresentados também demonstram que é possível que o país concilie o 

desenvolvimento do agronegócio com a preservação ambiental de suas terras por 

meio de medidas como aumento de produtividade do setor, melhor aproveitamento 

das terras já abertas e utilização eficiente de políticas restritivas, de instrumentos de 

monitoramento e controle e de mecanismos de incentivos à preservação. O sucesso 

no cumprimento das metas assumidas pelo Brasil na COP-21 depende do 

comprometimento na implementação dessas mudanças bem como do esforço coletivo 

para a redução na emissão de GEES em todos os demais setores da economia 

brasileira. Permanece, entretanto, um questionamento sobre o quanto e de que 

maneira o fim do desmatamento ilegal da Amazônia Legal impactaria a economia 

brasileira como um todo bem como a mundial, sendo essa a proposta desse trabalho. 

 

2.3. Modelos econômicos quantitativos de mudanças no uso da terra 

“All models are wrong. But some are useful.” George E. P. Box 

 

A partir da década de 2010 tem crescido o número de estudos que buscam 

avaliar os impactos socioeconômicos decorrentes das medidas de preservação 

ambiental. Ferreira Filho, Horridge (2012) analisam o efeito da redução no 

desmatamento no Brasil sobre a oferta de alimentos e sobre a economia brasileira 

num cenário de elevação de preços de alimentos no mundo. O modelo de equilíbrio 

geral computável (EGC) utilizado é o The Enormous Regional Model (TERM) 

adaptado ao Brasil (TERM-BR), que calcula os resultados individuais de cada região 

avaliada (15 no caso desse estudo) e os agrega para obter o resultado nacional. Os 

autores calibram o sistema com os dados da matriz de insumo-produto brasileira de 

2005 e com os dados de mudanças no uso da terra obtidos nos Censos Agrícolas de 

1995 e 2006 para construir um cenário base da economia e da taxa de desmatamento 

entre 2005 e 2025. Esse cenário – que assume, portanto, que a oferta de terras 

agrícolas é endógena nas regiões de fronteira - é comparado com o cenário alternativo 

em que a taxa de desmatamento é zerada – ou seja, que assume uma oferta fixa de 

terras. Segundo os autores, os resultados obtidos indicam que os preços de alimentos 

no segundo cenário são 2% mais elevados do que os do cenário base - o que 
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aumentaria o custo de vida das classes mais pobres - e que o PIB brasileiro no 

segundo cenário é 0,5% inferior ao PIB do cenário base. Além disso os autores 

avaliam que a variação no PIB não é tão relevante quando avaliada no agregado. 

Entretanto, como a disponibilidade de terras é diferente entre as regiões avaliadas, há 

uma queda de 6% no PIB das regiões de fronteira agrícola (Ferreira Filho & Horridge, 

2012).  

Diniz (2012) buscou avaliar o impacto do código florestal vigente àquela época 

e do NCF sobre a economia do país e de cada estado brasileiro. Para isso o autor 

compatibilizou os dados de déficits de APPs e RLs obtidos através da base de dados 

do modelo AGLue com os dados do Censo Agropecuário de 2006 e obteve uma matriz 

que contém o percentual que cada cultura agropecuária deveria reduzir de sua área 

para adequar-se à cada uma das versões do Código Florestal. Os impactos 

econômicos também foram avaliados através do modelo de EGC TERM-BR, que 

considerou cada um dos 27 estados brasileiros. Com base nos resultados obtidos o 

autor conclui que caso a versão anterior do Código Florestal fosse cumprida haveria 

uma queda no PIB de 0,37%, com o NCF a queda passa a ser de 0,19% e a alteração 

nas áreas de APP é a maior responsável pelas diferenças de impactos entre esses 

cenários (Diniz T. B., 2012). 

Cabral (2013) utiliza em seu trabalho o modelo de EGC Emmisions Predictions 

and Policy Analysis (EPPA) para avaliar a resposta de algumas variáveis econômicas 

- nível de atividade dos setores agropecuários, níveis de preço dos alimentos, fluxos 

comerciais e produto agregado - à política restritiva de desmatamento no Cerrado e 

na Amazônia definida pelo PNMC – redução de 80% no desmatamento da Amazonia 

Legal até 2020 (comparada à média de 1996-2005) e de 40% no desmatamento do 

Cerrado (comparada à média 1999-2008). O cenário básico adotado considera a não 

implementação de política restritiva. Segundo a autora, os resultados mostram que a 

adoção das restrições no desmatamento causa impacto negativo de cerca de 0,15% 

no PIB nacional, queda de produção em todos os setores e, em contrapartida, 

preserva cerca de 68 milhões de hectares de floresta de serem transformados em 

áreas agrícolas até 2050. A autora observa a queda no PIB pode não ser uniforme 

entre as regiões devido às discrepâncias sociais e econômicas entre os estados e 

avalia que a intensificação da pecuária e a expansão da fronteira agrícola por meio da 

conversão de vegetação secundária e da utilização de áreas de cultivo e pastagens 

abandonadas podem auxiliar na recuperação da produção. Além disso, a autora relata 
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que não há indícios de que a política adotada no Brasil tenha impacto para abertura 

de áreas de florestas em outras áreas do mundo (Cabral, 2013).  

Carvalho e Domingues (2014) e Carvalho (2014) investigam a relação entre a 

redução do desmatamento na Amazônia Legal e o crescimento econômico da região 

até 2030. Para tal foi desenvolvido o modelo REGIA (Inter-regional General 

Equilibrium Model for the Brazilian Amazon), um modelo dinâmico de EGC que 

considera as mudanças indiretas de uso da terra de 30 mesorregiões da Amazônia 

Legal. O cenário base do estudo projeta o crescimento da economia sem adoção de 

programas de controle do desmatamento e é comparado a dois cenários alternativos: 

o primeiro cenário considera a redução do desmatamento na Amazônia até 2020 e 

desmatamento zero entre 2021 e 2030 e o segundo cenário projeta os ganhos de 

produtividade necessário para compensar o efeito econômico negativo da política de 

controle. Com base nos resultados obtidos os autores concluem que as regiões que 

apresentam o maior PIB projetado no cenário base encontram-se na região de 

fronteira agrícola e/ou são áreas produtoras de soja e bovinos. No cenário que avalia 

o impacto da política de restrição no desmatamento essas regiões são as mais 

afetadas em conjunto com as regiões em que predomina a agricultura familiar. A 

avaliação do segundo cenário por sua vez demonstra que o ganho de produtividade 

anual de 1,4% seria suficiente para anular o impacto da política de restrições no uso 

da terra, mas a autora acrescenta que, para que o aumento de produtividade da terra 

não estimule o produtor a ampliar sua área de cultivo, é importante que o poder público 

atue por meio de fiscalização ao desmatamento ilegal e da promoção de incentivos 

econômicos para conservação da floresta (Carvalho & Domingues, 2014; Carvalho, 

2014). 

O modelo EGC REGIA é também utilizado por Carvalho, Magalhães e 

Domingues (2016) num estudo em que os autores concluem que é pequena a 

contribuição positiva que a área desmatada na Amazônia entre 2006 e 2011 teve 

sobre o crescimento da região. A constatação é reforçada com uma projeção de 

cenário em que se estabelece uma política hipotética de controle do desflorestamento 

no período de 2012-2020 e cujos resultados mostram uma perda apenas marginal do 

crescimento decorrente de desmatamento (Carvalho, Magalhães, & Domingues, 

2016).  

Ferreira Fillho, Ribera e Horridge (2016) utilizam o modelo TERM-BR para 

estimar o impacto do fim do desmatamento brasileiro sobre a produção agrícola e 
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outras variáveis econômicas nacionais. O modelo considera um período de 20 anos, 

90 regiões e 14 setores da agricultura. Para realizar as projeções do cenário base até 

2030 os autores utilizaram os dados referentes às mudanças no uso da terra obtidos 

por imagens de satélites entre 1994 e 2002, os dados da matriz de insumo produto de 

2005 e a taxa de desmatamento média calculada com base nos dados do PRODES 

entre 2009 e 2013.  São considerados dois cenários alternativos: o primeiro considera 

o cumprimento da meta proposta do PPCDam de redução de 80% na taxa anual de 

desmatamento em relação à média anual observada entre 1996 e 2005, o segundo 

que considera o fim do desmatamento a partir de 2015. Os resultados obtidos mostram 

que há um pequeno decréscimo no PIB que pode ser compensado por meio do 

aumento da eficiência agrícola, os efeitos nas regiões de fronteira agrícola são mais 

notórios e os autores observam que as políticas compensatórias podem ser uma 

solução para que haja cooperação com a implementação das políticas de proteção 

ambiental (Ferreira Filho, Ribera, & Horridge, 2015). 

O Centro de Estudos em Sustentabilidade da Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (GVces) (2016) elaborou um 

estudo que avalia a viabilidade econômico-financeira e o ganho ambiental do 

cumprimento das metas estabelecidas pelo Plano ABC e pela NDC brasileira em 

relação à recuperação de 30 milhões de hectares em pastagens degradadas e da 

implantação de 9 milhões de hectares em sistemas integrados de produção até 2030. 

Para avaliar a viabilidade da decisão de implantar técnicas de Integração de Pecuária 

Floresta (IPF) e Recuperação de Pastagens Degradadas (RPD) para o produtor rural 

foi feita a análise do valor presente dos custos e benefícios marginais dos fluxos de 

caixa projetados entre 2015 e 2030 e para avaliar o efeito sobre as relações 

intersetoriais na economia foi utilizado modelo de equilíbrio parcial. Os resultados 

mostram que a adoção das técnicas de IPF se mostra ligeiramente viável para o 

produtor e das técnicas de RPD não tem viabilidade, sugerindo a necessidade de 

discussão sobre como viabilizá-las sob a ótica do produtor; já os resultados do impacto 

das medidas sobre as variáveis macroeconômicas são favoráveis e demonstram 

crescimento no PIB, no emprego e no recolhimento de impostos. Do ponto de vista 

ambiental o estudo conclui que os resultados demonstram uma inversão no sinal de 

carbono do setor agropecuário até 2030 (GVces, 2016).  

Santos et al. (2017) utilizaram o modelo físico-econômico de equilíbrio parcial 

Globiom-Brasil em conjunto com o Modelo TERM-BR para comparar os impactos 
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econômicos no Brasil de alterações do NCF. O estudo considera a implantação 

integral do NCF para projetar o cenário base e o compara com dois cenários 

alternativos: um em que não é adotado o mecanismo de CRAs e outro em que as 

pequenas propriedades não são anistiadas. Segundo os autores os resultados 

mostram que o investimento é a variável que mais se altera nos dois cenários (queda 

de 0,83% no primeiro cenário descrito e 3,08% no segundo cenário), que o cultivo da 

soja e os produtos pecuários  perdem área em todo o território e que os estados do 

Centro-Oeste são os que sofrem maiores impactos econômicos em decorrência da 

queda no PIB, no emprego e no salário real (Santos, Ferreira Filho, Vieira Filho, & 

Ywata, 2017). 

Ferreira Filho (2017) estuda o efeito econômico do fim do desmatamento na 

economia brasileira por meio da avaliação de três diferentes cenários projetados para 

o período entre 2016 e 2030: 1) desmatamento zero absoluto, 2) desmatamento em 

terras públicas e na Mata Atlântica zerados em 2030 e desmatamento privado sobre 

os estoques de elevada aptidão agrícola e 3) desmatamento público e da Mata 

Atlântica zerados em 2030 e desmatamento privado sobre os estoques existentes 

(sem especificar a aptidão da terra). Aqui também é utilizado o modelo TERM-BR, que 

é calibrado com a matriz de insumo-produto brasileira de 2005 - atualizada até 2016 

com os dados da trajetória da economia brasileira no período -, com os dados de 

desmatamento dos biomas da Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica obtidos até 2015 

e com as informações sobre mudanças de uso da terra. Na avaliação dos autores os 

resultados mostram que a redução ou o fim do desmatamento não tem impacto social 

tão elevado sob o ponto de vista do agregado nacional, entretanto, as áreas de 

fronteira agrícola sofrem maior impacto negativo nos indicadores avaliados e as 

populações de renda mais baixa são mais afetadas negativamente tanto em 

decorrência da elevação no preço dos alimentos quanto pela redução no rendimento 

dos salários. Além disso, os autores avaliam que a queda na produção pecuária em 

decorrência da conversão de pastagem em lavoura pode ser compensada por meio 

de aumento de produtividade (Ferreira Filho, 2017). 

Silva et al. (2017) utiliza o TERM-BR para avaliar o impacto econômico e 

ambiental da introdução de uma política que estimule ganhos de produtividade na 

pecuária brasileira. Segundo os autores, os resultados demonstram que esse tipo de 

política reduz o desmatamento já que há uma conversão de pastos em lavouras – 

especialmente nos biomas da Amazônia e do Cerrado – e acelera a atividade 
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econômica – principalmente nas regiões Norte e Centro Oeste. Os autores, entretanto, 

também avaliam que as emissões totais de GEEs podem aumentar diante da 

aceleração econômica, já que são variáveis diretamente relacionadas (Silva, Ruviaro, 

& Ferreira Filho, 2017).  

Ferreira Filho e Horridge (2017) utilizam um modelo de EGC calibrado com 

dados de uso da terra e de emissões de GEE para avaliar a capacidade do Brasil em 

cumprir as metas assumidas na COP-21 (redução das emissões de GEEs em 37% 

até 2025 e em 43% até 2030 quando comparadas ao nível de 2005). O foco principal 

da análise recai sobre o desmatamento e o uso da terra na região da Amazônia e do 

Cerrado. O estudo projeta três cenários: o primeiro considera o fim do desmatamento 

ilegal até 2030, o segundo engloba o primeiro cenário mais o reflorestamento de 12,3 

milhões de hectares (Mha) de reflorestamento e o terceiro mantem o total desmatado 

no segundo cenário, mas transfere o desmatamento total ocorrido na Amazônia para 

a região de Cerrado. Na avaliação dos autores, os resultados obtidos mostram que a 

meta definida até 2025 seria cumprida apenas no segundo cenário – demonstrando a 

importância da recuperação dos 12 Mha de vegetação secundária - enquanto o 

compromisso assumido para 2030 não é cumprido em nenhum dos cenários 

projetados. Os autores também observam que a compensação do fim do 

desmatamento da Amazônia por meio do desmatamento do Cerrado tem um impacto 

significativo sobre a capacidade de cumprimento das obrigações assumidas e que as 

emissões como um todo estão aumentando na economia brasileira, o que indica a 

necessidade de maior esforço para cumprimento dos compromissos assumidos na 

COP21 (Ferreira Filho & Horridge, 2017). 

Dentre os estudos que seguem objetivos semelhantes ao desse trabalho, 

podem ser citados os de (Carvalho, 2014), de (Ferreira Filho, 2017)  e o de (Cabral, 

2013), todos apresentados acima, e que  buscam avaliar por meio dos modelos de 

equilíbrio geral computável REGIA, TERM-BR e EPPA, respectivamente, os impactos 

socioeconômicos de medidas restritivas ao desmatamento no Brasil.  

Além desses, outros trabalhos também fazem investigações semelhantes mas 

aplicadas a outros países e regiões, como: (Dissanayake, Asafu-Adjaye, & Mahadeva, 

2017) avaliam, por meio da utilização de modelo de equilíbrio geral computável, o 

papel da liberalização do comércio e da intensificação da agricultura no sul da Ásia na 

mitigação das mudanças climáticas, no uso da terra e no nível de emissões de GEEs 

da região; (Doelman, et al., 2018), avaliam a dinâmica entre população, renda, 
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consumo, sistema terrestre e a meta de limitação do aquecimento global em 2ºC em 

2010, para isso os autores utilizam o modelo de avaliação integrada IMAGE 3.0 para 

produzir cenários regionais e em grade até o ano em questão; (Hatfield-Dodds, et al., 

2017) também utilizam uma estrutura de modelagem multiregional para desenvolver 

projeções para 2050 de três cenários de política e assim avaliar as tendências 

existentes entre o uso global dos recursos naturais, a eficiência dos recursos, o 

crescimento econômico e as emissões de gases de efeito estufa; (Yahoo & Othman, 

2017) avaliam os impactos na economia da Malásia da implementação de políticas de 

redução de emissão de CO2 via mercado (imposição de um imposto sobre o carbono) 

e via mecanismo de comando e controle (padrões setoriais de emissão); (Tabeau, van 

Meijl, Overmars, & Stehfest, 2017) estudam o impacto das políticas de REDD no setor 

agroalimentar e na segurança alimentar com um modelo CGE global chamado 

MAGNET; (Calvin, Beach, Gurgel, Labriet, & Rodriguez, 2016) investigam a trajetória 

futura - com e sem esforços para mitigação - das emissões de GEE da agricultura, 

silvicultura e outros usos do solo na América Latina usando uma abordagem de 

comparação de modelos múltiplos (ADAGE, GCAM, EPPA e TIAM-WORLD).  

A apresentação da modelagem existente para análise das políticas de 

mitigação de mudanças climáticas e dos estudos sobre a redução na emissão de 

gases de efeito estufa que utilizam esses modelos mencionados demonstram a 

importância desses temas na atualidade. Na seção seguinte será feita uma descrição 

mais detalhada sobre os aspectos de modelagem que serão utilizados nesse trabalho. 

 

2.4. Aspectos Teóricos 

“The assumed independence of economic activity from nature, always illusory, 
is simply no longer credible.” Gary Gardner e Thomas Prugh (The 
WorldWatch Institute, 2008, p.5) 

 

A avaliação econômica da questão ambiental recai sobre a análise de temas 

de natureza microeconômica - como externalidades, bens públicos e uso de recursos 

comuns – e de origem macroeconômica no que diz respeito à utilização de modelos 

de crescimento econômico que incluem recursos esgotáveis ou renováveis entre suas 

variáveis. A relação entre economia, meio ambiente e políticas ambientais é uma das 

áreas de fronteira da pesquisa econômica atual e é um assunto tratado em escolas 

econômicas tais como a Economia Ecológica, Economia dos Recursos Naturais e 
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Economia do Meio Ambiente. Nessa subseção busca-se fazer o levantamento dos 

aspectos teóricos mais relevantes para o estudo das políticas destinadas à restrição 

no uso da terra e à emissão de GEEs. Esse levantamento é feito com base nos textos 

e trabalhos de (Perman, Ma, McGilvray, & Common, 2003), (Tourinho, Kume, & 

Pedroso, 2003), (May (org.), 2010) e (Gurgel, 2011). 

A Economia Ecológica avalia que as relações econômicas são um subsistema 

que está inserido e integrado à cadeia ecológica. Tamanha é essa interligação que o 

fundamento central dessa escola econômica é a avaliação do tamanho físico da 

economia em relação ao ecossistema em que está inserida. Segundo os economistas 

que seguem essa linha, haveria uma escala ótima além da qual o aumento físico do 

subsistema econômico passa a custar mais do que o benefício que pode trazer ao 

bem-estar da humanidade. Keneth Boulding, um dos criadores da economia 

ecológica, acreditava que o sucesso econômico é obtido por meio de avanço 

tecnológico que garanta a manutenção do estoque de capital e a mínima utilização de 

recursos naturais.  

Os teóricos da Economia Ambiental ou Economia dos Recursos Naturais por 

sua vez utilizam uma abordagem mais próxima à teoria econômica neoclássica e 

enfatizam a importância de se construir um conjunto completo de incentivos para 

induzir um comportamento eficiente. Tais economistas enxergam o progresso 

tecnológico como ferramenta para amenizar os problemas de escassez de recursos e 

promover a sustentabilidade. Grande parte da economia ambiental e de recursos tem 

a ver com a criação de maneiras de intervir no sistema de mercado, de modo a 

promover a eficiência no uso de serviços ambientais. É de consenso entre as 

diferentes escolas econômicas, entretanto, que a relação entre economia e meio 

ambiente não pode ser deixada inteiramente sujeita às forças de mercado e que são 

necessários arranjos públicos e privados que ajudem a corrigir as falhas de mercado. 

Os recursos naturais podem ser considerados bens públicos e, portanto, 

possuem características de não-exclusão - limitação na capacidade de se evitar que 

o consumidor os utilize sem pagar pelos mesmos - e de serem não rivais - custo 

adicional de consumo por mais agentes é nulo ou próximo de zero. Essas 

características dificultam a definição e implementação de direitos de propriedade para 

tais bens e, por consequência, dificultam também a determinação do valor e da 

alocação eficiente dos recursos naturais. 
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Por conta de sua origem, os recursos naturais também ficam sujeitos às 

externalidades econômicas negativas, situação em que o uso de um bem por 

determinado agente afeta negativamente outros agentes sem que haja reflexo no 

preço de mercado desse bem. Um exemplo é o caso dos agentes que emitem GEEs 

ao realizarem desmatamento, aumentando a concentração desses gases na 

atmosfera, colaborando para o processo de mudanças climáticas e, portanto, 

prejudicando toda a sociedade sem que haja um mecanismo de pagamento ou 

compensação referente ao custo desse impacto ambiental. Ao não se considerar esse 

custo no preço do bem gerador da externalidade negativa o mesmo é produzido em 

quantidade maior e ineficiente sob a ótica do equilíbrio paretiano, ou seja, haveria um 

meio de fazer com que todos os agentes (ou ao menos um deles) melhorassem 

modificando a área desmatada ou ainda a quantidade de GEEs emitida, sem prejuízo 

dos demais. 

Para que seja possível a utilização de instrumentos e políticas para correção 

dessas imperfeições de mercado é primeiramente necessário que o agente causador 

seja responsabilizado pela externalidade e que lhe seja concedido o direito de 

propriedade sobre a mesma, de forma que o preço final do bem reflita o custo da 

externalidade. No exemplo citado o agente poderia ficar sujeito à uma tributação 

equivalente ao dano causado pelo desmatamento ou ao custo de se eliminar as 

emissões geradas (imposto Pigouviano) ou ainda, em linha com o teorema de Coase, 

poderia negociar com outras contrapartes por meio de um mercado ou de leilões de 

permissões (ou créditos) de emissões de forma a atingir a alocação eficiente de 

Pareto. 

Quando se trata de questões ambientais, a implementação dessas medidas 

costuma enfrentar limitações práticas decorrentes da má definição dos direitos de 

propriedade num contexto em que os recursos naturais precisam ser tratados como 

bem públicos em um nível global e em que a utilização desses recursos tem impacto 

sobre o progresso tecnológico e sobre o processo de crescimento populacional de 

diferentes nações. Conforme já mencionado, na ausência de direitos claros de 

propriedade os recursos naturais podem ser utilizados em excesso e, no limite, se 

esgotarem ou ficarem degradados e inaptos para uso. Esse fenômeno foi definido por 

Hardin (1968) como tragédia dos comuns, ou seja, uma situação em que todos 

desejam utilizar os recursos livres, mas se todos de fato o fizerem o recurso acaba 

destruído ou inapto para utilização. 
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Os modelos de equilíbrio geral permitem a avaliação do efeito econômico das 

políticas e medidas de proteção ambiental sobre a economia nacional e mundial. 

Nesses tipos de modelos as alterações nas políticas alteram o preço internalizado do 

bem produzido no exterior em relação ao preço do bem doméstico, e essa mudança 

de preços relativos afeta a parcela da demanda total atendida pelas importações. Para 

analisar esse efeito e tentar prevê-lo, são necessárias informações sobre a sua 

intensidade, que pode ser medida pela elasticidade de substituição entre bens de 

origem doméstica e importada, denominada elasticidade de Armington na literatura. 

Essas elasticidades devem ser desagregadas por setor produtivo, para considerar a 

diversidade de situações quanto à possibilidade de substituição da produção interna 

pelas importações. 

O fenômeno do aquecimento global está associado à emissão de GEEs por 

diversos setores da economia mundial, tais como agropecuária, extrativismo e queima 

de combustíveis fósseis. Esses gases são lançados na atmosfera em quantidade 

maior do que a de equilíbrio, alterando o padrão de uso da atmosfera com o passar 

do tempo e levando ao aquecimento climático. Essa externalidade, entretanto, é difícil 

de ser endereçada pelo fato de a atmosfera ser um espaço comum global em que a 

definição, o exercício e o monitoramento de direitos e responsabilidades individuais 

por parte das nações e comunidades são tarefas desafiadoras. Nessa situação, dada 

a característica de bem público da atmosfera, podem surgir países que atuam como 

free riders e se beneficiam do resultado das políticas restritivas adotadas por outras 

nações sem terem implementado medidas semelhantes. Essa situação dificulta o bom 

funcionamento do mercado.  

A eficiência na implementação de políticas ambientais para combate às 

mudanças climáticas depende de cooperação internacional, por meio da distribuição 

de custos e de responsabilidades nos acordos firmados entre os países e da 

realização de ações coordenadas. Atualmente a tendência tem sido o 

desenvolvimento de políticas domésticas (como as NDCs) que corroborem com uma 

política mais ampla de escopo internacional (como o Acordo de Paris). A adoção de 

políticas restritivas eficientes em relação à mudanças climáticas entretanto ainda 

depende do esclarecimento de algumas incertezas tanto no aspecto científico - para 

que se tenha um melhor entendimento do fenômeno per se - quanto no aspecto 

geográfico - no sentido de entender de que forma as mudanças irão se distribuir pelo 

planeta, bem como os riscos, danos, custos e benefícios envolvidos para as nações - 
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e no aspecto econômico - no sentido de analisar a predisposição para troca de 

consumo presente pelo futuro e o ganho de bem-estar entre gerações. 

Ao buscar avaliar o impacto econômico do fim do desmatamento ilegal na 

Amazônia Legal até 2030 esse trabalho irá se amparar nos princípios teóricos 

apresentados nessa subseção.  
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. Modelos de Equilíbrio Geral Computável 

A preocupação crescente com a análise do impacto econômico potencial das 

políticas ambientais tem estimulado o desenvolvimento de abordagens metodológicas 

específicas como os Modelos de Equilíbrio Geral Computável (EGC). Esses modelos 

têm como objetivo capturar os efeitos econômicos de fenômenos cujo raio de atuação 

se estende também para setores interligados aqueles sobre os quais tais fenômenos 

incidiram inicialmente. Os modelos EGC são uma ferramenta padrão de análise 

empírica que é amplamente utilizada para avaliar os impactos agregados no bem-

estar da aplicação de políticas que atuam por meio de diferentes instrumentos e cujos 

efeitos podem ser sentidos em múltiplos mercados  (Ferreira Filho, 2017). Exemplos 

de seu uso podem ser encontrados em áreas diversas e, cada vez mais, na área de 

regulação ambiental, como visto em alguns trabalhos apresentados na subseção 2.2. 

Ferreira Filho (2017) avalia que um modelo de EGC pode ser descrito em 

termos dos componentes abaixo: 

 Especificação dos agentes econômicos cujo comportamento será 

analisado; 

 Regras de comportamento dos agentes, aquelas que refletem sua 

motivação; 

 Sinais observados pelos agentes para sua tomada de decisão; 

 Especificação das regras do jogo, ou seja, o funcionamento e as 

restrições do sistema; 

 Restrições que devem ser satisfeitas no sistema, mas que não são 

levadas em consideração de forma direta pelos agentes no momento 

de tomada de decisões.  

Ao associar todas essas características e considerar os bens e serviços que 

possuem preços de mercado cujos valores podem ser observados os modelos de 

EGC são capazes de representar o fluxo circular de renda (Figura 1) em uma dada 

economia e permitem a realização de simulações que combinam a estrutura abstrata 

de equilíbrio geral com dados da economia real para resolver numericamente os níveis 
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relativos de oferta, demanda e preço que colocam em equilíbrio um conjunto 

específico de mercados (Wing, 2004; Ferreira Filho, 2017), sendo úteis em elucidar 

alocações de recursos de equilíbrio e trajetórias de crescimento (Gurgel, 2011). Os 

modelos EGC são calibrados, ou seja, sua validação implica que os parâmetros 

comportamentais do modelo sejam deduzidos a partir dos dados econômicos de um 

ano base. Em geral, se utiliza uma matriz de insumo-produto e parâmetros retirados 

da literatura. 

 

Figura 1 - Fluxo Circular da Renda 

 

Os principais atores do diagrama são as famílias, que possuem os fatores de 

produção e são os consumidores finais das mercadorias produzidas, e as empresas, 

que remuneram os fatores de produção dos domicílios com a finalidade de produzir 

bens e serviços que as famílias então consomem. O governo tem papel 

frequentemente passivo: coletar impostos e alocar essas receitas para firmas, na 

forma de pagamentos para prestação dos serviços e bens públicos, e domicílios como 

subsídios e transferências de quantia fixa, sujeito a regras de equilíbrio orçamentário 

pré-definidas. 

O equilíbrio nos fluxos econômicos resulta na conservação do produto e do 

valor. A conservação do produto, que se mantém mesmo quando a economia não 

está em equilíbrio, reflete o princípio de que a quantidade de um fator com o qual as 

famílias são dotadas, ou de uma mercadoria produzida pelas empresas, deve ser 

completamente absorvida pelas empresas ou famílias (respectivamente) no resto da 
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economia. A conservação do valor reflete o princípio contábil do equilíbrio 

orçamentário de que, para cada atividade na economia, o valor dos gastos deve ser 

equilibrado pelo valor da renda e que cada unidade de despesa tem que comprar 

alguma quantidade de algum tipo de mercadoria. Dessa maneira a produção ou 

dotação de cada atividade deve ser igualada pelos usos de outras pessoas, e a receita 

de cada atividade deve ser equilibrada pelos gastos de outras pessoas.  

A conservação de valor implica que a soma total da receita da produção de 

bens deve ser alocada tanto para as famílias como receitas para aluguéis de fatores 

primários, para outras indústrias como pagamentos de insumos intermediários, ou 

para o governo como impostos. O princípio da conservação do valor reflete 

simultaneamente a constância dos retornos da escala na produção e mercados 

perfeitamente competitivos para as mercadorias produzidas. Essas condições 

implicam que, em equilíbrio, os produtores obtêm lucro zero. 

Por último, os retornos das dotações de fatores primários das famílias de 

fatores primários, que estão associados ao valor do aluguel de fatores e remuneração 

do trabalho, pagos para pelos produtores, acumulam para as famílias a renda que é 

gasta na compra de bens. O fato de as dotações fatoriais das famílias estarem 

totalmente empregadas, de modo que nenhuma quantia de qualquer fator seja 

deixada ociosa, e que as famílias esgotem suas rendas nas compras de mercadorias 

e poupando parte da renda, reflete o princípio do equilíbrio orçamentário. 

 

3.2. O modelo EPPA 

O presente trabalho utiliza a 6ª versão do Economic Projection and Policy 

Analisys (EPPA) model – previamente Emissions Prediction and Policy Analisys model 

- desenvolvido pelo MIT Joint Program on the Science and Policy of Global Change e 

descrito por Paltsev et al. (2005) e Chen et al. (2015). Trata-se de um modelo de 

equilíbrio geral computável dinâmico-recursivo, multi-regional e multi-setorial da 

economia global. O EPPA tem uma estrutura cuja fundamentação é baseada na teoria 

de equilíbrio geral e nas informações sobre detalhes físicos dos recursos naturais e 

as consequências ambientais da utilização desses recursos. O modelo é utilizado para 

analisar os vínculos da economia com o sistema terrestre, os impactos das mudanças 

nesse sistema para o crescimento econômico global e regional e as implicações das 

políticas econômicas destinadas a estabilizar a relação dos agentes econômicos com 

o planeta. O objetivo desse tipo de modelagem é fazer projeções de longo prazo que 
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possibilitem avaliar questões do tipo “e se?”, o modelo não determina endogenamente 

políticas ideais nem simula endogenamente alterações nas políticas (Chen Y. H., et 

al., 2015) (Chen Y. et al. 2016). Entre os trabalhos recentes em que o modelo foi 

utilizado pode-se citar Nam et al. (2012), Cabral (2013), Karplus et al. (2013), Paltsev, 

et al. (2013), Jacoby & Chen (2014), Winchester & Reilly (2015), Winchester, et al., 

(2015), Gurgel, et al. (2016), Calvin et al., (2016), Lucena, et al., (2016), Octaviano, 

Paltsev, & Gurgel, (2016) e Kat, Paltsev, & Yuan, (2018). 

A versão do EPPA utilizada nesse trabalho está calibrada para o ano de 2007 

e é resolvida de forma endógena em intervalos de cinco anos de 2010 (ano de 

previsão inicial) até 2100 para 18 regiões e 14 setores, conforme tabela 4. O modelo 

também considera tecnologias alternativas (backstop), ou seja, setores que ofertam 

tecnologias energéticas avaliadas como potencialmente relevantes no futuro, mas que 

ainda possuem custos muito elevados no presente (tabela 5). Além disso, o EPPA faz 

a desagregação do consumo das famílias em compras de serviços de transporte, uso 

de transporte próprio (automóveis particulares) e consumo de outros bens e serviços. 

O modelo é formulado como um problema de complementariedade mista 

(Mixed Complementarity Problem – MCP), conforme descrito por Mathiesen (1985) e 

Rutheford (1995) e é solucionado numericamente por meio do software General 

Algebric Modeling System – GAMS – (Brooke et al., 1998), utilizando a syntax do 

algoritmo Modeling Programing System for General Equilibrium (MPSGE), 

desenvolvida por Rutherford (1999).  

A função de produção de cada setor avaliado descreve as combinações de 

trabalho, terra, energia e insumos intermediários para geração de bens e serviços. Já 

a função de utilidade considera um consumidor representativo em cada região que 

busca maximizar seu bem-estar consumindo bens e serviços. Os agentes podem 

realizar escolhas e essa possibilidade tem papel fundamental no EPPA ao refletir a 

tecnologia utilizada nos setores e as preferências do consumidor. Tais escolhas são 

determinadas pelos parâmetros de elasticidade de substituição nas funções 

mencionadas (Cabral, 2013) (Chen Y. H., Paltsev, Reilly, Morris, & Babiker, 2015) 

(Gurgel, Chen, Paltsev, & Reilly, 2016). 

 

 

Região Setor Fatores 
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Tabela 4 – Agregação de regiões, setores e fatores no modelo EPPA 
Fonte: (Gurgel, Chen, Paltsev, & Reilly, 2016); (1) União Européia, Croácia, Noruega, Suiça, Islândia e 
Liechtenstein; * terras naturais sobre as quais foram feitos investimentos e utilizados insumos 

 

Tabela 5 – Tecnologias Alternativas 

Tecnologia EPPA6 

Biocombustíveis de Primeira  Geração bio-fg 
Biocombustíveis de Segunda Geração bio-oil 
Petróleo de Xisto sinf-oil 
Gás Sintético de Carvão sinf-gas 
Hidrogênio h2 
Nuclear Avançada adv-nucl 
IGCC (1) c/ CCS (2) Igcap 
NGCC (3) Ngcc 
NGCC c/ CCs Ngcap 
Eólica Wind 
Bio-eletricidade Bioelec 
Eólica + Bio-eletricidade Windbio 
Eólica + Gás Windgas 
Solar Solar 

Fonte: (Chen Y. H., Paltsev, Reilly, Morris, & Babiker, 2015), tradução propria.  

1 IGCC: tecnologia de geração de gás natural a partir do carvão pelo ciclo combinado de geração 
2 CCS: captura e seqüestro de carbono 

3 NGCC: conversão de gás natural em eletricidade a partir de ciclo combinado de geração  

 

Estados Unidos USA Setores Produtivos   Capital Natural Não-Renovável 

Canadá CAN Agricultura - Culturas CROP Reservas Convencionais de Petróleo 

México MEX Agricultura - Pecuária LIVE Petróleo de Xisto 

Japão JPN Agriculture - Florestal FORS Reservas Convencionais de Gás Natural 
Austrália, Nova Zelândia e 
Ocieania ANZ Alimentos FOOD Reservas Não-Convencionais de Gás Natural 

União Européia (1) EUR Carvão COAL Reservas de Carvão 

Leste Europeu e Ásia Central ROE Petróleo Bruto OIL Capital Natural Renovável 

Rússia RUS Petróleo Refinado ROIL Energia Solar 

Leste Asiático ASI Gás Natural GAS Energia Eólica 

Coréia do Sul KOR Eletricidade ELEC Energia Hidrelétrica 

Indonésia IDZ Indústias Intensivas em Energia EINT Florestas Naturais 

China CHN Outras Indústrias OTHR Pastagens Naturais 

Índia IND Serviços SERV Capital Produtivo 

Brasil BRA Transporte TRAN Capital Convencional (prédios e máquinas) 

África AFR Setores Domésticos   Áreas de Lavouras 

Oriente Médio MES Transporte Próprio HHTRAN Pastagens* 

América Latina LAM Imóvel Próprio DWE Florestas Plantadas e Manejadas 

Restante da Ásia REA Outros Serviços Domésticos HHOTHR Trabalho 
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3.2.1. Dados 

O EPPA é alimentado principalmente por matrizes de insumo produto e por 

matrizes de contabilidade social (Social Accounting Matrix – SAM, em inglês) que 

representam as estruturas das economias das regiões e que são provenientes do 

Global Trade Analysis Project – GTAP, um banco de dados sobre consumo 

macroeconômico regional, produção, fluxos de comércio bilateral e representação de 

mercados de energia em unidades físicas (Hertel, 1997) (Narayanam, Aguiar, & 

McDougall, 2012). A versão utilizada é a GTAP8.  

O crescimento econômico do ano base até 2015 é calibrado com dados reais 

do PIB, em seguida utiliza-se projeções de curto prazo do FMI até 2018 e, daí em 

diante, é usada a projeção de Patselv et al. (2005) ajustada para se adequar a estudos 

como Worldbank (2013), United Nations (2013) e, Gordon (2012) e Empresa de 

Pesquisa Energética (2007). A dotação de trabalho cresce a uma taxa pré-

determinada influenciada pela taxa de crescimento da população e da produtividade. 

As elasticidades de substituição utilizadas no EPPA6 repetem as da versão 5. 

O modelo EPPA também incorpora dados sobre gases de efeito estufa (dióxido 

de carbono, CO2; metano, CH4; óxido nitroso, N20; hidrofluorcarbonos; HFCs; 

perfluorcarbonos, PFCs; e hexafluoreto de enxofre; SF6) e informações de outros 

poluentes urbanos (dióxido sulfúrico – SO2; óxidos de nitrogênio – NOx, carbono 

negro – BC, carbono orgânico – OC; amônia – NH3; monóxido de carbono – CO, e 

compostos orgânicos voláteis não-metano – VOC), com base no Banco de Dados de 

Emissões para Pesquisa Atmosférica Global (Emissions Database for Global 

Atmospheric Research – EDGAR, em inglês). 

Os dados referentes ao uso da terra têm duas fontes de dados diferentes 

determinadas conforme cada uma das cinco diferentes categorias de uso da terra no 

EPPA: lavouras, pastagens, floresta, floresta natural e pastagens naturais. Os dados 

referentes a lavouras e pastagens são provenientes da base de dados de uso e 

cobertura da terra do GTAP8; as demais categorias tem como base de dados o 

Terrestrial and Ecossystem Model (TEM) desenvolvido por Hurtt et al. (2006).  

Outro fator importante para representar as categorias de terras naturais e sua 

conversão para outros usos é determinar um valor de não uso para elas. Para tanto, 

o EPPA utiliza dados do Global Timber Market e Forestry Data Project no Ohio State, 

conforme (Sohngen, 2007). 
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Nas tecnologias alternativas é utilizado um markup para caracterizar 

economicamente aquela tecnologia no ano base. Esse markup representa a razão 

entre o custo de produção da tecnologia alternativa contra o da tecnologia que produz 

o mesmo produto no ano avaliado. 

Uma vez que os dados do modelo são atualizados é projetado o cenário base 

(business-as-usual – BAU) por região. 

   

3.2.2. Estrutura de Equilíbrio 

O EPPA é formulado como uma série de problemas de MCP que são resolvidos 

e agregados considerando-se o fluxo circular da renda por região avaliada. O MPSGE 

permite o desenvolvimento algébrico que viabiliza a solução de um problema 

econômico em MCP. Esse tipo de problema envolve três desigualdades que devem 

ser satisfeitas: condições de lucro econômico zero para a produção (1), equilíbrio entre 

oferta e demanda nos mercados de bens e fatores de produção (2) e balanceamento 

de renda (3). A essas desigualdades por sua vez estão associadas três variáveis não 

negativas: preços, quantidades e níveis de renda.  

No fluxo circular de renda de cada região as famílias, as empresas dos setores 

avaliados e o governo interagem entre si da seguinte maneira: 

 Famílias: detém os fatores primários (capital, trabalho e recursos 

naturais) que são ofertados aos Produtores em troca de rendimentos 

(salários, rendimento de capital, rendas de recursos, impostos pagos e 

transferências recebidas do governo) que são alocados entre consumo 

e poupança; 

 Produtores: transformam os fatores primários e os insumos 

intermediários em bens e serviços que são vendidos a outros produtores 

(domésticos ou estrangeiros), às famílias ou ao governo em troca de 

pagamento. Os produtores buscam maximizar seu lucro, minimizando - 

de acordo com a tecnologia e os preços de mercado do período - o custo 

do conjunto de insumos utilizado e ajustando seu nível de produção de 

acordo com esse cenário; 

 Governo: tem papel passivo, cobrando impostos das famílias e 

produtores para financiar o consumo e as transferências do governo. 
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A condição de lucro zero requer que o valor dos insumos seja igual ou maior 

do que o valor da produção e a variável associada é o nível (y) de atividade para os 

setores que possuem retorno constante de escala. A condição de lucro zero é uma 

consequência da análise de custo benefício da atividade econômica dos agentes. No 

caso das famílias isso é mensurado por meio da utilidade, já para as empresas isso é 

medido por meio da produção. De forma matemática: 

 

𝑙𝑢𝑐𝑟𝑜 ≥ 0, 𝑦 ≥ 0, 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑇(−𝑙𝑢𝑐𝑟𝑜) = 0  (1) 

 

A condição de equilíbrio entre os mercados determina que num mercado em 

equilíbrio existe um preço p que equaliza os níveis de oferta e demanda. Essa 

condição deve ser obedecida para cada bem e fator de produção numa abordagem 

de MCP: 

 

𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 − 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 ≥ 0; 𝑝 ≥ 0; 𝑝𝑇(𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 − 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎) = 0 (2) 

 

A condição de balanceamento de renda especifica o nível de renda que viabilize 

os gastos das famílias e do governo. 

 

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎 = 𝑑𝑜𝑡𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 + 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 (3) 

 

O EPPA considera tanto as funções de produção quanto as de consumo como 

funções de elasticidade de substituição constante (Constant Elasticity of Substitution 

– CES) e com retornos constantes de escala (Constant Return to Scale – CRTS).  

Os dados informados no sistema em relação ao setor de alimentos permitem 

que as variações percentuais nos insumos para lavouras e pecuária sejam 

representadas pelas mudanças percentuais nos níveis de consumo final dessas 

culturas. 

O comportamento das firmas visa a maximização do lucro; de forma que em 

cada região (r) e em cada setor (i), uma firma representativa escolhe o nível de produto 

y, a quantidade de fatores primários (k) e insumos intermediários (x) de outros setores 

(j), para maximizar os lucros sujeito à sua restrição tecnológica. O problema da firma 

é dado por: 
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𝑚𝑎𝑥
𝑦𝑟𝑖, 𝑥𝑟𝑗𝑖, 𝑘𝑟𝑓𝑖

𝜋𝑟𝑖 = 𝑝𝑟𝑖𝑦𝑟𝑖 − 𝐶𝑟𝑖(𝑝𝑟𝑖, 𝑤𝑟𝑓,𝑦𝑟𝑖)  tal que  𝑦𝑟𝑖 = 𝜑𝑟𝑖(𝑥𝑟𝑗𝑖,𝑘𝑟𝑓𝑖) (4) 

 

em que π e C se referem às funções lucro e custo, respectivamente; e p e w 

são os preços dos bens e fatores, respectivamente. 

O EPPA considera tanto as funções de produção quanto as de consumo como 

funções de elasticidade de substituição constante (Constant Elasticity of Substitution 

– CES) e tem retorno constante de escala (Constant Return to Scale – CRTS). Como 

as funções CES geram funções de custo linearmente homogêneas pela teoria da 

dualidade, é possível reescrever a equação (4) em termos de funções de custo unitário 

e de lucro unitário. 

O comportamento otimizador da firma implica na condição de equilíbrio 

representada pela equação (5), em que pese que, retornos constantes de escala estão 

associados a lucro econômico zero para a firma no equilíbrio.  

 

𝑝𝑟𝑖 = 𝑐𝑟𝑖(𝑝𝑟𝑖,𝑤𝑟𝑓) (5) 

 

em que c é a função de custo unitário. 

A demanda intermediária pelo bem j no setor i é dada pela equação (6), 

 

𝑥𝑟𝑗𝑖 = 𝑦𝑟𝑖
𝜕𝑐𝑟𝑖

𝜕𝑝𝑟𝑗
 (6) 

 

enquanto a demanda pelo fator f é dada pela equação (7). 

 

𝑘𝑟𝑓𝑖 = 𝑦𝑟𝑖
𝜕𝑐𝑟𝑖

𝜕𝑤𝑟𝑓
 (7) 

 

As elasticidades de substituição dos setores produtivos podem ser observadas 

na tabela 6. 

 

Tabela 6 – Tipos de Elasticidade de Substituição dos setores produtivos 

Descrição Valor Comentário 

Elasticidade de substituição de Energia 

Energia-Valor Adicionado 0,4-0,5  
Eletric-Combustíveis Agregados 0,5 Todos setores 
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Entre combustíveis 1 Todos setores exceto ELE 

Energia/Materiais/terra-valor adic. 0,7 Somente em AGRI 

Energia/Materiais-terra 0,6 Somente em AGRI 

Energia-materiais 0,3 Somente em AGRI 

Carvão-Petróleo 0,3 Somente em ELE 

Carvão/Petróleo-gás 1 Somente em ELE 

   

Trabalho-capital 1 Todos os setores 

Recursos-todos outros insumos 0,6 OIL, COAL e GAS 

Recursos nucleares-valor adicionado 
0,04-
0,4 a depender da região 

Outras elasticidades de produção 

Doméstico-importados 2,0-3,0 a depender do bem 

 0,3 Eletricidade 

Elasticidades comerciais de Armington 

Entre importações de diferentes regiões 5 bens não energéticos 

 4 gás, carvão 

 6 ROIL 

  0,5 eletricidade 
Fonte: (Paltsev, et al., 2005) 

 

O comportamento dos domicílios é avaliado por meio de um agente 

representativo por região e que detém fatores de produção que podem ser vendidos 

às firmas. Em cada período, o agente representativo escolhe os níveis de consumo e 

poupança que maximizam sua função de utilidade sujeita à restrição orçamentária 

para o nível de renda M, como no problema representado em (8).  

 

𝑚𝑎𝑥
𝑑𝑟𝑖,𝑠𝑟

𝑊𝑟𝑖(𝑑𝑟𝑖,𝑠𝑟)  tal que  𝑀𝑟 = ∑ 𝑤𝑟𝑓𝐾𝑟𝑓 = 𝑝𝑟𝑠𝑠𝑟 + ∑ 𝑝𝑟𝑖𝑑𝑟𝑖,𝑖𝑓  (8) 

 

em que: s é a poupança, d é a demanda final por mercadorias e K é a dotação 

agregada de fatores do agente representativo na região r. 

Assim como a produção, as preferências também são representadas por 

funções CES. Pela teoria da dualidade e pela propriedade da homogeneidade linear, 

para cada região há uma função dispêndio unitária ou índice de preço do bem-estar 

que corresponde à configuração da equação (8), dada pela expressão (9). 

𝑝𝑟𝑤 = 𝐸𝑟(𝑝𝑟𝑖,𝑝𝑟𝑠) (9) 

 

Pelo Lema de Shephard, a demanda final compensada por bens é dada pela 

equação (10), enquanto para a poupança é dada pela equação (11) 
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𝑑𝑟𝑖 = �̅�𝑟
𝜕𝐸𝑟

𝜕𝑝𝑟𝑖
  (10) 

𝑠𝑟 = �̅�𝑟
𝜕𝐸𝑟

𝜕𝑝𝑟𝑠
   (11) 

 

em que: �̅�𝑟  é o nível inicial de renda (ou despesa) em cada região. 

 

No EPPA6 é feito um ajuste no MPSGE de forma que as elasticidades de renda 

para cada período correspondam às elasticidades de renda regionais estimadas. Esse 

ajuste permite que sejam incorporadas ao modelo as estimativas de elasticidade de 

renda existente para o consumo final dos setores de agricultura, pecuária e alimentos 

(tabela 7). Para os demais setores é aplicado um nível uniforme de elasticidade de 

renda derivado da Agregação de Engel. 

 

Tabela 7 – Elasticidade da Renda para Agricultura, Pecuária e Alimentos 

  Lavoura Pecuária Alimentação    Lavoura Pecuária Alimentação 

EUA           0,08            0,65                   0,67   CHN        0,65            1,01                   0,88  
CAN           0,13            0,61                   0,62   IND        0,58            1,11                   0,88  
MEX           0,50            0,71                   0,70   BRA        0,58            0,78                   0,75  
JPN           0,18            0,60                   0,61   AFR        0,63            1,05                   0,89  
ANZ           0,22            0,59                   0,60   MES        0,63            0,83                   0,80  
EUR           0,16            0,60                   0,61   LAM        0,63            0,82                   0,79  
ROE           0,63            0,82                   0,79   REA        0,54            1,16                   0,87  
RUS           0,56            0,76                   0,74   KOR        0,30            0,61                   0,61  
ASI           0,64            0,86                   0,81   IDZ        0,67            1,00                   0,88  

Fonte: (Reimer & Hertel, 2004), ajustado para mudanças de preços e níveis de renda 

 

As elasticidades de substituição no consumo final podem ser vistas na tabela 

8. 

 

 

 

Tabela 8 – Elasticidade de substituição no consumo final 

Descrição Valor Comentário 

Elasticidade para demanda final de energia 

Energia-outro consumo 0,25  
Entre combustíveis e eletricidade 0,4  
Petróleo refinado (ROIL)-serviços/outros 0,3 aumenta com o tempo 

Outras elasticidades da demanda final 
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Consumo-poupança 0  

Entre bens não energéticos 0,25-0,65 valores do ano base aumentam 
conforme renda per capita 

Transporte-outro insumo 1  
Transporte próprio-comprado 0,2  
Serviços-outro 0,5   

Fonte: (Paltsev, et al., 2005) 

 

O sistema é fechado com um conjunto de equações que determinam os preços 

de equilíbrio nos diferentes mercados de bens e fatores, como expresso em (12) para 

cada bem e (13) para cada fator primário. 

 

𝑦𝑟𝑖 = ∑ 𝑦𝑟𝑗
𝜕𝐶𝑟𝑗

𝜕𝑝𝑟𝑖
+𝑗 �̅�𝑟

𝜕𝐸𝑟

𝜕𝑝𝑟𝑖
  (12) 

𝐾𝑟𝑓 = ∑ 𝑦𝑟𝑗
𝜕𝐶𝑟𝑗

𝜕𝑤𝑟𝑓
𝑗   (13) 

 

3.2.2.1. Uso da Terra 

O uso da terra no modelo EPPA está dividido em cinco categorias: pastagens, 

lavouras, florestas, florestas naturais e pastagens naturais. Cada categoria da terra é 

considerada um recurso renovável e o EPPA permite a conversão direta de um tipo 

de uso do solo para outro. Essa característica garante a consistência entre a 

contabilidade da terra física e a contabilidade econômica no cenário de equilíbrio geral 

e garante o desenvolvimento de dados consistentes com os registros no banco de 

dados do EGC para o ano base. Essa abordagem assume: 

 Inexistência de terras inaptas entre as categorias em uso ou potenciais 

na base de dados, pois as limitações podem ser revertidas por meio de 

investimentos; 

 Produtividade da terra convertida dependerá do tipo de terra e da 

região; 

 Custo marginal de conversão entre um tipo e outro de uso da terra, no 

equilíbrio, deve ser igual à diferença entre o valor econômico dos dois 

tipos de terra, o que garante a pressuposição de lucro econômico zero. 

A renda da terra é obtida por meio da base de dados do GTAP. O valor de uso 

da terra é representado pelas transações monetárias inferidas de forma empírica em 

cada região estudada; exceto no caso das categorias de terras naturais, em que é 
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determinado um valor de reserva (ou “não uso”) por meio de dados do Global Timber 

Market e Forestry Data Project da Universidade do Estado de Ohio (EUA). Esta base 

de dados assume que o custo marginal de acesso à novas áreas de extração 

madeireira devem ser iguais ao valor do estoque atual de madeira mais o valor dos 

futuros cortes de árvores que crescerão novamente nas áreas já destinadas a essa 

finalidade. Com essa suposição, o valor presente líquido da terra e da floresta é 

calculado usando um modelo ótimo de extração de madeira para cada região do 

mundo e para diferentes tipos de madeira. A definição do custo de acesso estabelece 

a condição de equilíbrio em que o fluxo de renda atual de terrenos não desmatados 

para fins madeireiros é zero porque a madeira disponível agora e no futuro nessas 

regiões só pode ser obtida ao se arcar com custos para acessá-las que sejam iguais 

ao valor presente das mesmas. 

O modelo permite que sejam deduzidos o valor do estoque de madeira em 

florestas virgens e a quantidade - em termos de valor - de madeira extraída. Em 

relação às pastagens, assume-se que a renda ou valor de reserva das áreas de 

pastagens naturais em relação à das pastagens cultivadas seja a mesma que a da 

floresta natural em relação à floresta manejada. Após fixado o preço das áreas de 

floresta natural e de pastagem natural, essa informação é incorporada no modelo 

como parte das dotações iniciais das famílias em cada região. As áreas podem ser 

convertidas para outros usos ou conservadas em seu estado natural. O valor de 

reserva de terras naturais entra em cada função de bem-estar do agente 

representativo regional com uma elasticidade de substituição com outros bens e 

serviços de consumo. Portanto, o valor de reserva da própria terra sob vegetação 

natural é um desincentivo à conversão e a introdução do valor da floresta natural na 

função de bem-estar dos agentes representativos possibilita a avaliação desse 

comportamento.  

No que tange ao aspecto de conversão de terras naturais em categorias de uso 

agropecuário, o EPPA utiliza dois critérios específicos além daqueles já utilizados nos 

demais casos: (a) a conversão de florestas naturais permite a produção de produtos 

de madeira que substituem a colheita florestal em terras florestais manejadas; (b) é 

considerado um fator fixo com possibilidades limitadas de substituição nos custos de 

conversão de áreas naturais, o que permite representar uma resposta de oferta de 

terras, com base nas taxas de conversão observadas nas duas últimas décadas. Este 

último recurso captura uma variedade de fatores que reduzem a conversão de terras, 
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incluindo o aumento dos custos associados a um maior desmatamento em um único 

período e restrições institucionais (tais como limites de desmatamento, pressões 

públicas para conservação ou estabelecimento de servidões de conservação). Esses 

fatores são capturados por meio das elasticidades.  

Especificamente para calibrar a função de transformação da terra de florestas 

naturais para terras-manejadas no ano base, é feita a divisão da produção florestal e 

suas necessidades de terra em duas: o valor da produção da silvicultura colhida e o 

valor da produção da derrubada de florestas naturais. Esses valores são utilizados em 

conjunto com o valor do estoque de madeira em florestas virgens para determinar a 

participação da produção total de madeira em cada região devido ao desmatamento 

de florestas virgens. Esses cálculos são utilizados para reavaliar a produção do setor 

florestal e suas necessidades de terra e para atribuir o valor da produção de madeira 

na função de transformação da terra e da floresta natural sendo convertida em 

florestas manejadas nos dados de referência.  

Nos demais casos considera-se os dados de renda das categorias de uso do 

solo ligadas à produção agropecuária e as áreas ocupadas por cada uma das 

categorias e obtém-se as rendas da terra por hectare e por região no ano base. A 

partir daí as funções de transformação são calibradas para projetarem a resposta 

observada na oferta da terra diante de custos crescentes associados com uso de 

insumos e fatores para conversão, a necessidade de ampliar a infraestrutura de 

acesso às áreas de vegetação natural remotas e todas as medidas restritivas que 

objetivam dificultar as conversões. Uma característica fundamental da modelagem de 

uso da terra no EPPA é a representação da resposta da oferta de terra, que é possível 

com a introdução da elasticidade de substituição entre o fator fixo e outros insumos 

utilizados na transformação das áreas de vegetação natural em áreas agropecuárias. 

 

3.2.2.2. Fechamento do Modelo 

Do lado da oferta o EPPA assume a cada período que o total ofertado de cada 

fator produtivo é constante (exceto as categorias de uso da terra, conforme item 

3.2.2.1), que os fatores são móveis dentro de cada região (exceto pela parcela não 

maleável do capital, conforme 3.2.3.1) e que não há movimento de fatores entre as 

regiões. O fator terra é exclusivo dos setores agropecuários, enquanto os recursos 

naturais são específicos dos setores que os extraem para produção de energia. 
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Do lado da demanda a propensão marginal a poupar é específica por região e 

se mantem constante. O consumo do governo sofre alterações conforme se altera o 

preço dos bens e a arrecadação do governo se altera diante de mudanças nos 

padrões de atividade e de consumo. 

Além disso, os fluxos internacionais que tem efeito compensatório sobre os 

desequilíbrios no comércio de bens e serviços no ano base do modelo são tomados 

como exógenos e declinam ao longo do tempo, de forma que déficits e superávits no 

nas transações correntes ao longo do tempo são minimizadas e as mudanças na taxa 

real de câmbio servem para acomodar as alterações no fluxo de importações e 

exportações. 

 

3.2.3. Processo Dinâmico 

A dinâmica do modelo EPPA é determinada de forma endógena e exógena. Os 

fatores exógenos incluem projeções para crescimento do PIB, da mão de obra e da 

produtividade, além disso de dados sobre a melhoria da eficiência energética e sobre 

recursos naturais. As fontes desses dados são apresentadas na seção 3.2.1. Os 

fatores endógenos incluem poupança e investimentos e estoques de combustíveis 

fósseis. Poupança e consumo são agregados na função de utilidade das famílias; toda 

poupança se transforma em investimento pelo modelo, atendendo à demanda por 

bens de capital. O conjunto dos dados endógenos e exógenos e das políticas 

simuladas, permitem que o EPPA projete as decisões econômicas de otimização para 

cada período considerando apenas os valores de preços e quantidades vigentes 

naquele período em questão e os resultados de equilíbrio gerados são utilizados como 

referência para o processo de otimização do período seguinte. O modelo possui um 

processo estático de solução periódica uma vez que os agentes não se preocupam 

com valores ou tendências futuras esperadas para as demais variáveis. 

 

3.2.3.1. Capital 

O capital no modelo EPPA é dividido entre maleável e não maleável com o 

objetivo de captar a dificuldade de conversão no curto prazo do capital de uma 

atividade em fator produtivo de uso alternativo em outro setor da economia. A falta de 

maleabilidade do capital permite representar o longo tempo de maturação de 



75 
 

investimentos em alguns setores (elétrico, por exemplo) e a dificuldade de converter 

plantas e tecnologias que estão em funcionamento. 

Para representar a rigidez do estoque de capital, assume-se que a parcela 

maleável deste estoque em cada setor é descrita pelas funções CES, de forma que o 

capital pode substituir parcialmente e ser substituído por outros insumos na função de 

produção. A parcela não maleável do capital é tratada através de uma função Leontief, 

que não permite a substituição entre insumos. As parcelas de capital não maleável e 

dos demais insumos na função de produção são definidas no momento que o capital 

é formado, refletindo a tecnologia vigente e em uso no momento da criação daquele 

capital. Essa formulação permite que o modelo apresente respostas de curto e de 

longo prazo a partir de mudanças nos preços relativos. Dessa forma, a possibilidade 

de substituição de insumos em um único período como resposta a mudanças em 

preços é uma combinação das possibilidades de substituição de longo prazo (dadas 

pela produção advinda do emprego do capital maleável) e da ausência de substituição 

no curto prazo (dada pelo produto gerado a partir do uso do capital não maleável). 

Com o desenrolar dos anos no modelo, o capital não maleável gerado em um 

determinado período anterior sofrerá depreciação e será substituído por novas 

parcelas de capital não maleável, que refletem as tecnologias em uso nos períodos 

mais recentes, oriundas das mudanças em preços relativos no tempo. Quanto maior 

a parcela da produção setorial originada do uso de capital não maleável, menor serão 

as possibilidades de substituição entre insumos naquele período, assim como menor 

será a capacidade de conversão do capital daquele setor em capital a ser empregado 

em outro setor qualquer, uma vez que o capital não maleável não pode ser realocado 

entre setores. 

 

3.2.3.2. Tecnologias Alternativas 

As tecnologias alternativas cumprem um importante papel na dinâmica do 

modelo EPPA ao representar tecnologias que não estão em uso no momento inicial 

das projeções (ou são usadas em pequena escala), mas que podem tornar-se 

disponíveis em futuro próximo. No que tange ao debate sobre mudanças climáticas 

esse assunto é fundamental uma vez que diversas fontes de energia limpa conhecidas 

na atualidade e que são pouco viáveis por conta de seu elevado custo devem 

viabilizar-se quando alcançarem preços mais competitivos.  
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O período de entrada dessas novas tecnologias, depende dos custos relativos 

delas em relação aos custos das fontes convencionais de energia (markup) e, assim 

como na representação das tecnologias convencionais, a habilidade de substituição 

entre os insumos em resposta a mudanças nos preços relativos é controlada pelas 

elasticidades de substituição (Tabela 9). Cada nova tecnologia também possui fatores 

fixos específicos definidos de acordo com as taxas de penetração observada em cada 

uma, conforme (Morris, Reilly, & Chen, 2014). 

Com base no fator fixo e no markup, obtém-se a função de custo de cada 

tecnologia alternativa e, aplicada a condição de lucro zero, é possível determinar o 

nível ótimo de produção por período. 

 

Tabela 9 – Elasticidade de substituição de insumos nas tecnologias alternativas 

Tecnologia Valor Insumos 

Petróleo de Xisto 0,5 recurso-valor adicionado/outro 

Bio-elétrica 0,3 recurso-valor adicionado/outro 

Biocombustível 0,1 recurso-valor adicionado/outro 

Eólica e Solar 
0,02-
0,06 

recurso-valor adicionado/outro 

Bio-eletricidade 0,4 Fator fixo-valor adicionado/outro 

Eólica e Solar  0,6 Fator fixo-valor adicionado/outro 

NGCC, NGCC & IGCC com sequestro 0,1 Fator fixo-valor adicionado/outro 

Petróleo de xisto 0,2 Trabalho-capital-outro 

Biocombustível & eletricidade, eólica & solar 1 Trabalho-capital-outro 

Aplicada à gaseificação do carvão 0,5 Capital-trabalho 

Geração, transmissão e sequestro 0,8 Capital-trabalho 

NGCC & IGCC com sequestro 1 Crédito de emissões 

Fonte: (Paltsev, et al., 2005) 

3.2.3.3. Outros Fatores Determinantes 

A dinâmica do modelo EPPA também é afetada de forma relevante pelos 

seguintes fatores: 

 Crescimento da força de trabalho: obtido de forma exógena com base 

em dados de crescimento populacional e produtividade do trabalho; 

 Mudança tecnológica exógena: considerada através de duas formas: 

através do aumento da produtividade da terra e da descoberta de novas 

fontes de recursos naturais em decorrência do aumento na produtividade 

do trabalho e da oferta de recursos naturais e através da redução no uso 

de insumos por unidade produzida ao longo do tempo; 
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 Alteração nos padrões de consumo: são captadas pelo modelo através 

das mudanças nas elasticidades e nas parcelas de participação de bens 

e serviços no consumo em função da mudança da renda entre períodos; 

 Esgotamento dos recursos naturais: os ajustes periódicos no modelo são 

feitos com base na redução no período corrente do valor utilizado no 

período anterior por região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CENÁRIOS E RESULTADOS 

 

4.1. Cenários implementados 

Para realização desse estudo foram projetados um cenário base e três cenários 

de redução de desmatamento que consideram os valores base do modelo para as 

elasticidades de substituição de produtos agropecuários e florestais no comércio 

internacional e outro cenário base mais três cenários de desmatamento em que a 

elasticidade de substituição no comércio internacional de produtos agrícolas é 

dobrada. O objetivo desses quatro últimos cenários é avaliar o efeito das medidas se 

o comércio internacional desses bens fosse mais ativo.  

Segue abaixo a descrição de cada cenário:  
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 Cenário de Referência (BAU): o modelo é calibrado para refletir a 

tendência histórica da trajetória de desmatamento dos últimos 10 a 15 

anos, o que implicitamente considera os efeitos das políticas vigentes 

nesse período, mas não inclui políticas explícitas anti-desmatamento, 

como o PPCDAM e o PPCerrado, ou a intensificação das mesmas. 

Dessa forma, pode-se dizer que o cenário BAU reflete o efeito observado 

dessas políticas nos últimos anos, mas sem melhorias nestas ao longo 

do tempo. De acordo com o modelo esse cenário geraria uma área 

acumulada de desmatamento de florestas de cerca de 6,87 Mha de 2016 

a 2050, sendo 6,07 Mha de 2016 a 2030; e desmatamento de cerrados 

e campos de cerca de 20,34 Mha de 2016 a 2050 sendo 12,31 Mha de 

2016 a 2030;  

 Cenários de Políticas: aplica-se no modelo um instrumento de punição 

ao desmatamento, na forma de um imposto ou multa, de forma que a 

meta de área máxima desmatada seja respeitada. O imposto é definido 

endogenamente pelo modelo, enquanto a meta de área a ser preservada 

é definida de forma exógena. Dessa maneira o modelo encontra o 

imposto ótimo suficiente para que os agentes desmatem apenas até que 

a meta exógena de preservação seja alcançada. Seguem os cenários: 

o Cenário de desmatamento ilegal zero até 2030 com 

remanescente de desmatamento legal pós 2030 (denominado de 

Stop_illegal): impõe-se uma redução dos níveis de 

desmatamento de 2020 em diante (até 2050) em cerca de 49% 

nas florestas e 52% nos cerrados e campos. As projeções obtidas 

mostram uma redução na área desmatada de florestas 

acumulada de 2016 a 2050 para cerca de 3,53 Mha e de cerrados 

e campos para cerca de 8,16 Mha; 

o Cenário de redução do desmatamento até 2030 (Stop_2030): 

impõe-se uma redução dos níveis de desmatamento de 2020 até 

2030 em cerca de 49% nas florestas e 52% nos cerrados e 

campos, com zero desmatamento após 2030. As projeções 

mostram que tais medidas levariam a uma redução na área 

desmatada de florestas acumulada de 2016 a 2030/2050 para 
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cerca de 3,12 Mha e de cerrados e campos para cerca de 5,89 

Mha; 

o Cenário de desmatamento zero a partir de 2020 (Stop_now): 

cenário teórico em que o desmatamento é completamente zerado 

a partir de 2020.  

Os demais cenários, conforme mencionado anteriormente, são espelhos 

desses já apresentados, mas com uma elasticidade de substituição mais elevada 

(high elasticity – he) para os produtos agropecuários e florestais no comércio 

internacional. Esses cenários recebem as seguintes denominações: BAU_he; 

Stop_2030_he; Stop_illegal_he; Stop_now_he. 

Alguns detalhes e ressalvas adicionais sobre a estratégia de modelagem e de 

aplicação dos choques: 

 No caso dos cenários de políticas, o modelo é calibrado para que a 

receita dos tributos ou multas ao desmatamento seja direcionada para 

os países desenvolvidos ao invés de ficar no Brasil,  evitando assim que 

essa receita tributária aumente a renda do governo brasileiro, uma vez 

que o modelo atual da política de controle do desmatamento está 

baseada em comando e controle e, portanto, gera custos para o setor 

público ao invés de receita; 

 o modelo tem uma capacidade limitada de diferenciar o desmatamento 

em áreas reflorestadas do observado em áreas de vegetação nativa. Se 

a área reflorestada já tiver sido revegetada a um período relativamente 

longo (cerca de 15 anos ou mais no caso do Brasil), ela estará 

representada na categoria de áreas de floresta natural (NFORS), 

portanto, não é possível separá-la das demais. Se a área estiver em 

regeneração recente, fará parte da área de florestas plantadas, 

manejadas e secundárias em regeneração (FORS), mas - da mesma 

forma - não se pode afirmar que a área desmatada é exatamente a de 

floresta plantada, a de floresta manejada, ou a de floresta secundária em 

regeneração. Entretanto cabe ressaltar que, possivelmente seria a área 

em regeneração, que é mais barata ou tem menor custo de 

oportunidade. De qualquer forma o modelo não é explícito nesse sentido; 

 O modelo não é espacialmente detalhado para determinar o que é 

floresta na Amazônia, no Cerrado ou na Mata Atlântica, nem 
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explicitamente a área de Cerrado. Então, como aproximação, é 

considerado que, das categorias de uso da terra presentes no modelo, 

a categoria NFORS seria uma boa representação das áreas de florestas 

da Amazônia e da Mata Atlântica, e a categoria campos naturais 

(NGRASS) é uma boa representação das áreas de cerrado e pampa (e 

provavelmente, de parte da caatinga); 

 O modelo não permite a inferência de quanto seria a área de 

desmatamento legal e ilegal, para tanto utilizou-se como medida de 

aproximação que o desmatamento ilegal corresponderia a todo 

desmatamento que o modelo gera até 2030 que excede os valores 

calculados por Sparovek, Guidotti, & Pinto (2017) referentes como 

permitidos pelo NCF e em áreas de aptidão agrícola favorável (Tabela 

10). A tabela 11 apresenta a área total de desmatamento ilegal em cada 

cenário levando em consideração essa aproximação feita. Mais abaixo 

explica-se o racional por trás desses números. 

 O modelo não consegue fornecer uma avaliação econômica do “custo-

benefício” da conservação ambiental, mas fornece informações dos 

benefícios em termos físicos (volume de emissões evitadas e área 

preservada) e dos custos em valores monetários. Nesse sentido, a 

análise aqui realizada aproxima-se mais das análises “custo-efetividade” 

de políticas ambientais. 

 

Tabela 10 – Projeção de área com desmatamento permitido pelo NCF (Sparovek, Guidotti, & 
Pinto, 2017) 

  Amazônia Cerrado 
 Mata 

Atlântica  

 Total (Exceto 
Mata 

Atlântica)  
 Total  

área com desmatamento permitido pelo 
NCF (Mha) 

          
11,70  

          
43,63  

            
8,35  

                 
55,33  

   
63,68  

área com aptidão agrícola e 
desmatamento permitido pelo NCF 
(Mha) 

            
3,12  

            
5,89  

            
2,51  

                    
9,01  

   
11,52  

 

Tabela 11 – Projeção de desmatamento (Mha) por cenário 

 Amazonia Cerrado Total 

  2016-2050 2016-2050 2016-2050 

BAU 6,87 20,34 27,21 

Stop_Ilegal 3,53 8,16 11,69 
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Stop_2030 3,12 5,89 9,01 

Stop Now 0 0 0 

 

O racional para determinação das áreas permitidas de desmatamento nos 

cenários (ou das reduções em áreas) assume os resultados obtidos por (Sparovek, 

Guidotti, & Pinto, 2017) que estimaram que existe um total de 11,7 Mha que podem 

ser desmatados na Amazônia, 8,35 Mha na Mata Atlântica, e 43,63 Mha no Cerrado, 

em concordância com o Código Florestal. Porém, desses valores, as áreas com 

aptidão agrícola seriam de apenas 3,12 Mha na Amazônia, 5,89 Mha no Cerrado, e 

2,51 Mha na Mata Atlântica. No caso da Mata Atlântica considera-se que, ainda que 

essas áreas possuam aptidão agrícola e que possam ser desmatadas de acordo com 

o Código Florestal, esse fato não ocorrerá porque esse bioma possui apenas 10% de 

vegetação natural remanescente e que está sob proteção da Lei da Mata Atlântica. 

Dessa forma, assume-se que os volumes de 3,12 Mha na Amazônia e 5,89 

Mha no Cerrado com aptidão e passíveis de serem desmatados pelo Código Florestal 

caracterizam a área de desmatamento considerada legal. A estratégia do Cenário 

"redução do desmatamento até 2030" é de permitir que o desmatamento ocorra 

apenas nessas áreas "legais" e apenas até 2030, ou seja, que se implemente uma 

estratégia focada de redução de desmatamento apenas onde ele é permitido por lei, 

até sua extinção completa em 2030. Dessa forma, no cenário “Stop_2030” as áreas 

máximas a serem desmatadas até 2030 seriam de 3,12 milhões de ha (Mha) de 

florestas e 5,89 Mha de campos e cerrados, ou seja, de aptidão agrícola e passíveis 

de serem desmatadas pelo NCF. Já no cenário “Stop_illegal”, utilizou-se as 

proporções do desmatamento permitido no cenário “Stop_2030” em relação ao total 

desmatado no cenário BAU até 2030 (49% e 52%, respectivamente), para definir o 

máximo a ser desmatado até 2050, resultando nos volumes de 3,53 Mha de florestas 

e 8,16 Mha de cerrados e campos, que são valores inferiores aos da área permitida 

pelo NCF no estudo de Sparovek, Guidotti, & Pinto (2017), apesar de serem 

ligeiramente superiores à área disponível com aptidão agrícola. Isso reflete que parte 

da área que seria desmatada nesse cenário não teria níveis de aptidão agrícola 

adequados, o que parece refletir melhor a realidade atual, de que nem toda área 

desmatada apresenta aptidão adequada. Já o último cenário, de zerar o 

desmatamento já em 2020, permite verificar se os impactos seriam muito mais 

drásticos para a agropecuária e para o país, e, a partir da comparação dos impactos 
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em produção e PIB com dos demais cenários de política, permite inferir o quanto que 

seria uma possível "compensação" ou pagamento por serviços ambientais se a 

sociedade quisesse induzir os produtores com direito a desmatar a não fazê-lo. Esse 

cenário tem em vista obter os resultados mais extremos possíveis para que se possa 

calcular um possível "valor teórico de compensação ambiental" caso aqueles que têm 

o direito de desmatar (pelo código florestal) não o fizessem. 

 

4.2. Resultados 

 

4.2.1. Uso da Terra – Brasil 

A avaliação das alterações no uso da terra após os choques de redução no 

desmatamento ajuda no esclarecimento das variáveis econômicas que serão 

analisadas posteriormente. Os gráficos de 5 a 9 mostram a seguir a trajetória ao longo 

do tempo do uso das áreas destinadas às lavouras (CROP), às pastagens (LIVE), às 

florestas manejadas, plantadas e secundárias (FORS), às florestas naturais (NFORS) 

e aos cerrados e campos naturais (NGRASS). 

Observando-se o gráfico 5 é possível notar que a área ocupada por atividades 

agrícolas cresce ao longo do tempo em todos os cenários e não há uma diferença 

expressiva entre a área ocupada pelos cenários de políticas e o cenário base. A maior 

diferença se dá entre o cenário BAU e o Stop_now, com a área utilizada para lavouras 

sendo 3,22Mha menor no segundo cenário em 2030 e 4,71 Mha menor em 2050. 

 

Gráfico 5 – Trajetória do total das áreas de lavouras (CROP) 
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No caso da pecuária – gráfico 6 – em todos os cenários é possível notar que 

há uma redução na área total destinada à atividade. Esse fato reflete em parte o 

resultado de medidas de controle implementadas ao longo dos últimos 10-15 anos e 

que estão calibradas no modelo. É possível também notar uma diferença maior entre 

as áreas dos cenários de políticas e o BAU e essa diferença se amplia a partir de 

2030. Para o ano de 2030 as projeções indicam que a área dedicada à pecuária nos 

cenários de Stop_ilegal e Stop_2030 é 4,8 Mha menor do que o cenário BAU, no caso 

do cenário de Stop_now a área é 9 Mha menor. Para 2050 as áreas dedicadas à 

pecuária nos cenários de Stop_2030, Stop_ilegal e Stop_now são menores do que o 

cenário de BAU em, respectivamente, 11,2, 8,3 e 15,6 Mha. A depender do nível de 

produção (próximo item avaliado) projetado para essa categoria ao longo do tempo, 

esses valores podem representar a intensificação da atividade mediante as medidas 

restritivas impostas ao modelo e a conversão de pastagens localizadas em terras com 

aptidão agrícola para lavouras.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 – Trajetória do total das áreas de pecuária (LIVE) 
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As florestas manejadas – gráfico 7 – englobam as áreas de vegetação 

secundária, florestas plantadas, áreas de cultivos e pastagens abandonadas ou em 

processo de degradação que possuam vegetação secundária em recuperação. É 

nesses locais que a atividade agropecuária pode se expandir sem pressionar a 

cobertura vegetal original. Entretanto a análise do gráfico mostra que - com exceção 

do cenário Stop_now - todos os demais cenários apresentam aumento nas áreas de 

florestas manejadas. Esse aumento é estabilizado em 2030 no cenário de Stop_2030 

e em 2040 para o cenário BAU e o Stop_Ilegal.  

Comparando-se esses resultados com os resultados obtidos por Cabral (2013) 

nota-se uma mudança na tendência das projeções para a categoria FORS. No estudo 

citado a projeção do cenário de referência e dos cenários de política sinalizavam a 

redução nas áreas de FORS entre 2020 e 2050. O cenário de referência construído 

pela autora iniciava com uma área total de cerca de 100 Mha em 2020-2030 e atingia 

cerca de 70 Mha em 2050. O estudo atual projeta que a área total para esse tipo de 

uso da terra em 2020 será de 68 Mha, ou seja, cerca de 32% inferior ao que foi 

projetado anteriormente e no patamar que era esperado para 2050 no estudo anterior. 

Esses valores mostram não apenas que houve uma expressiva redução nas áreas de 

FORS ao longo dos últimos anos, mas também que a evolução do modelo econômico 

utilizado na presente pesquisa valeu-se de dados mais atualizados e precisos sobre 

áreas passíveis de múltiplo uso com cobertura florestal no país. Em contrapartida a 

tendência mostrada no estudo atual é de elevação nas áreas ocupadas por esse tipo 

de categoria de uso da terra nos próximos anos. 

O aumento na área projetada de FORS em conjunto com a redução na área 

projetada de pastagens sinaliza que a conversão dessas últimas em áreas de culturas 

para acomodar os limites na expansão agrícola é uma opção econômica mais barata 

que a de conversão de áreas de florestas manejadas, plantadas e em regeneração. 

Isso pode ser explicado em grande parte pelo fato de as áreas em regeneração serem, 

na sua maioria, áreas de baixa aptidão agrícola e cujo retorno econômico esperado 

caso sejam convertidas em áreas produtivas é de maior risco ou menos atrativo. Na 

versão do modelo EPPA utilizado por Cabral (2013) os dados utilizados para calibrar 

o modelo não eram capazes de refletir essa menor atratividade das áreas de FORS 

em relação às áreas de pastagens. 
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Gráfico 7 – Trajetória do total das áreas de florestas manejadas (FORS) 

 

Os gráficos 8 e 9 mostram a trajetória das áreas de vegetação natural (NFORS 

e NGRASS) no cenário BAU e nos cenários de políticas. O primeiro gráfico mostra 

que há uma diferença expressiva entre o cenário BAU e os demais cenários na área 

de NGRASS (constituída por Cerrado, Caatinga e Pampas) e demonstra que a 

introdução de políticas para redução do desmatamento é fundamental para a 

preservação da biodiversidade presente nesses biomas. O desmatamento evitado no 

caso do cenário Stop_now é de 12,3 Mha em 2030 e de 20,3 Mha em 2050; no caso 

dos cenários Stop_2030 e Stop Ilegal esses valores são de 6,4 Mha para ambos em 

2030 e 14,4 e 10,6 Mha em 2050. Por meio do gráfico também é possível notar uma 

tendência de continuidade do desmatamento tanto no cenário BAU quanto no cenário 

de Stop_Ilegal. Esse fato demonstra a necessidade de adoção de novas medidas 

restritivas e da aplicação mais rigorosa das medidas atuais, caso se queira atingir a 

meta de eliminação do desmatamento ilegal até 2030, o que se comprova pela 

trajetória dos cenários Stop_2030 e Stop_now. Nesses dois últimos cenários a 

aplicação da política anti-desmatamento na forma de um imposto ou multa é capaz de 

zerar o desmatamento em 2030 e em 2020, respectivamente. 
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Gráfico 8 – Trajetória do total das áreas de pastagens naturais (NGRASS) 

 

A trajetória do total das áreas de florestas naturais – gráfico 9 – segue um 

padrão menos acelerado de desmatamento do que a área de campos naturais e é 

possível notar que a partir de 2040 o desmatamento é estabilizado mesmo no cenário 

de BAU, o que reflete tanto as medidas tomadas ao longo dos últimos anos (uma vez 

que o modelo é calibrado com base na tendência de desmatamento dos últimos anos), 

bem como um possível esgotamento da necessidade econômica de abertura de novas 

áreas dessa categoria.  A maior diferença, conforme esperado, é entre o cenário BAU 

e o cenário Stop_now. Esse número é de 6 Mha em 2030 e 6,9 Mha em 2050. A 

diferença entre os cenários de Stop_2030 e Stop_ilegal e o cenário de BAU por sua 

vez é de 3 Mha em 2030 para ambos e de 3,8 Mha e 3,4 Mha, respectivamente, em 

2050. 
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Gráfico 9 – Trajetória do total das áreas de florestas naturais (NFORS) 

 

A avaliação dos resultados permite inferir que a redução nas áreas de florestas 

e campos naturais e nas áreas voltadas à atividade pecuária são destinadas ao 

aumento da área agrícola ou tornam-se parte da categoria de florestas manejadas.  

 

4.2.2. Produção agrícola, pecuária e de alimentos - Brasil 

A adoção de políticas de controle ao desmatamento tem um impacto negativo 

sobre o valor da produção agrícola, pecuária e de alimentos (CROP, LIVE e FOOD, 

respectivamente), ou seja, a implementação das medidas reduz o volume produzido 

por esses setores em relação ao cenário BAU.  

Esses resultados, embora negativos, são pouco representativos para o setor 

agrícola como um todo (gráfico 10), e a redução máxima em relação ao cenário base 

acontece no cenário de stop_now (conforme esperado) e é de 0,75% em 2030 e 1,4% 

em 2050. Nos cenários de stop_ilegal e stop_2030 a queda é de 0,38% em 2030 e 

não chega a 1% em 2050. Os resultados sinalizam que a redução na área ocupada 

por essas categorias – conforme observado na subseção 4.2.1 – de fato impulsiona a 

intensificação e o aumento de produtividade. O setor de alimentos como um todo 

(gráfico 12) também é pouco afetado pois utiliza os produtos agrícolas como insumos 

intermediários. Nesse setor a redução no produto fica em patamares inferiores a 

0,50% para qualquer dos cenários em 2030 e inferiores a 0,70% também para 

qualquer cenário em 2050.  
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No caso da pecuária a redução no produto é ligeiramente maior nos cenários 

de políticas quando comparados ao cenário BAU. Conforme se pode observar no 

gráfico 11, a diferença percentual em relação ao produto obtido no cenário base é 

2,3% menor no cenário stop_now e 1,19% menor nos cenários de stop_ilegal e 

stop_2030 para o ano de 2030; para 2050 as projeções indicam diferenças mais 

acentuadas de 3,59, 1,82% e 2,58%, respectivamente, para cada um dos cenários 

mencionados. A queda no produto indica que, diante da necessidade de reduzir a área 

por conta das medidas anti-desmatamento e competição de área com culturas e 

florestas, é preciso intensificar a produção, o que aumenta o custo de produção e 

reduz a oferta. 

Em todos os casos também é possível notar que as perdas de produção 

crescem com o passar do tempo, o que tem relação com o esgotamento de terras com 

aptidão agrícola e o aumento nos custos de produção voltados à melhoria da eficiência 

do uso da terra. 

No estudo de Cabral (2013) as perdas na agricultura eram maiores do que na 

pecuária, o que a autora avaliou como uma possível consequência da existência de 

grandes áreas de pastagens mal utilizadas e cuja melhoria de eficiência seria menos 

custosa do que a intensificação das culturas. No presente estudo a situação se 

inverteu, o que pode refletir o fato de que a pecuária passará por um processo de 

intensificação e, diante do aumento de custo em decorrência dessa situação, haja uma 

conversão de pastagens em lavouras. 

 

 
Gráfico 10 – Mudança (%) no produto agrícola (CROP) nos cenários de política em relação ao 
BAU 
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Gráfico 11 – Mudança (%) no produto da pecuária (LIVE) nos cenários de política em relação ao 
BAU  

 

 

Gráfico 12 – Mudança (%) na produção de alimentos (FOOD) nos cenários de política em 
relação ao BAU 

 

Ao contrário das demais categorias, a variação percentual na produção de 

produtos florestais (FORS) – gráfico 13 - é superior à do cenário BAU em todos os 

cenários, essa trajetória é decrescente ao longo do tempo e se reverte a partir de 2045 

quando a diferença passa a ser negativa embora pouco expressiva. Esse fato está 

relacionado ao crescimento nas áreas de FORS verificadas no item 4.2.1. É provável 

que nos primeiros períodos de análise haja maiores chances de retorno com a prática 
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restrição na expansão da área da agropecuária eleve o custo de oportunidade e a 

produção decresça. 

 

 

 

Gráfico 13 - Mudança (%) na produção de produtos florestais (FORS) nos cenários de política 
em relação ao BAU  

 
 

4.2.3. Produto Interno Bruto - Brasil 

Os gráficos 14 e 15 mostram a diferença percentual entre a trajetória do Produto 

Interno Bruto brasileiro - total e per capita, respectivamente - nos cenários de políticas 

e o cenário base. A análise dos resultados mostra que as políticas de restrição ao 

desmatamento têm impacto reduzido sobre a atividade econômica agregada. No 

período avaliado as diferenças ficam próximas a zero em todos os cenários para o 

ano de 2030 e entre -0,07%¨e -0,02% para o ano de 2050. Esses resultados indicam 

que os custos associados à intensificação e ao aumento da eficiência nas lavouras e 

na pecuária, bem como o custo da implementação das políticas em si, são baixos para 

o conjunto da atividade econômica do país. 

Os resultados apresentados estão em linha com aqueles obtidos nos estudos 

de Assunção , Gandour, & Rocha (2013), Cabral (2013) e Assunção & Rocha (2014), 

todos apresentados na seção 2.2.1. Nesses trabalhos os autores também concluiram 

que medidas de monitoramento e controle do desmatamento no Brasil tinham impacto 

reduzido sobre o PIB ao longo do tempo. 
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Gráfico 14 – Mudança (%) no PIB nos cenários de políticas em relação ao cenário base 

 

 

Gráfico 15 – Mudança (%) no PIB per capita nos cenários de políticas em relação ao cenário 
base 

  

Por meio dos resultados obtidos referentes ao PIB e produção agropecuária é 
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Stop_ilegal e o valor da produção no cenário de Stop_now. Os resultados obtidos 

podem ser vistos no gráfico 16. 

O gráfico permite perceber que tanto para a sociedade quanto para o setor 

agropecuário o pagamento necessário para incentivar a preservação cresce ao longo 

do tempo. No caso da sociedade só haveria necessidade de introdução desses 

pagamentos a partir de 2030. Nesse ano, tanto para o cenário Stop_2030 quanto para 

o de Stop_ilegal o valor a ser pago equivaleria a cerca de US$ 170 milhões, o que 

representa cerca de 0,1% do PIB projetado em ambos os cenários. Para o ano de 

2050 esses valores sobem consideravelmente e totalizam US$ 1 bilhão no cenário de 

Stop_2030 e US$1,4 bilhões no cenário de Stop_ilegal, esses valores representam 

0,02% e 0,03% do PIB projetado em cada um dos dois cenários respectivamente para 

o ano considerado. O aumento do valor necessário para incentivar a preservação ao 

longo do tempo, bem como a diferença de valor entre os dois cenários avaliados 

(sotp_2030 e stop_ilegal) possivelmente é reflexo da redução das terras desmatáveis 

ao longo do tempo e o aumento dos custos decorrente desse fato. 

No caso dos agropecuaristas o pagamento necessário para incentivar a 

conservação é consideravelmente mais elevado do que a da sociedade, o que se 

justifica pela natureza da atividade econômica desses agentes, que tem a terra como 

principal insumo. Para o ano de 2030 o valor de pagamento projetado seria de US$1,3 

bilhões tanto para o cenário de Stop_2030 quanto para o de Stop_ilegal, esse valor 

representa 0,05% do valor do PIB e 0,7% da produção projetados para o ano em 

questão. Para o ano de 2050 o valor de pagamento projetado cresce para US$ 2,2 

bilhões para o cenário de Stop_2030 e US$ 3,9 bilhões para o cenário de Stop_ilegal, 

o que representa 0,04% do PIB e 0,6% da produção projetados no primeiro cenário e 

0,08% do PIB e 1,1% da produção projetados no segundo cenário.  
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Gráfico 16 – Pagamento (bilhões de USD) pelos serviços ambientais 

 

4.2.4. Consumo agregado – Brasil 

A trajetória do consumo agregado pode ser considerada como uma proxy ou 

indicador, no contexto do modelo de equilíbrio geral, de mudanças em bem-estar das 

famílias ao longo do tempo. Esse indicador leva em consideração variáveis que 

impactam a renda das famílias como as mudanças de preços de bens, serviços e 

fatores de produção. Entretanto, conforme é possível verificar na tabela 12 o impacto 

das políticas de controle do desmatamento sobre essa variável é inexpressível em 

todos os cenários. Esse resultado reforça que o custo da adoção dessas políticas 

assim como os custos de produção associados ao aumento de eficiência e a 

intensificação da agricultura e da pecuária não são tão elevados e que a preservação 

ambiental não implica em perdas econômicas e sociais relevantes para o Brasil. 

 

Tabela 12 – Mudança (%) no consumo agregado entre os cenários de política e o cenário base 

  Stop_2030 Stop_ilegal Stop_now 

2015 0,00% 0,00% 0,00% 

2020 0,01% 0,01% 0,03% 

2025 0,01% 0,01% 0,03% 

2030 0,00% 0,00% 0,01% 

2035 0,00% 0,00% 0,00% 

2040 0,00% -0,01% -0,01% 

2045 -0,01% -0,01% -0,02% 

2050 -0,02% -0,02% -0,03% 
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4.2.5. Emissões de gases de efeito estufa oriundos de mudanças no uso 

da terra no Brasil 

O gráfico 17 mostra a trajetória ao longo do tempo do nível de emissões de 

CO2 com origem nas mudanças de uso da terra em cada um dos cenários. Todos os 

cenários caminham para o nível zero de emissões de desmatamento e, 

desconsiderando-se o cenário hipotético Stop_now, os demais cenários demonstram 

que com as políticas ambientais atuais e/ou adoção de políticas complementares de 

combate ao desmatamento, somente a partir de 2035 que o nível de emissões de CO2 

chegaria a zero (2035 no cenário de stop_2030 e 2045 para o cenário BAU e 

Stop_ilegal). 

 

Gráfico 17 – Volume de emissões de CO2 oriundos de mudanças no uso da terra 

 

A meta assumida pelo Brasil no Acordo de Paris busca redução de 37% nas 

emissões totais em 2025 e de 43% em 2030. Com isso as emissões brasileiras seriam 

reduzidas de 2,12 GtCO2 eq em 2005 para 1,3 GtCO2 eq em 2025 e 1,2 GtCO2 eq 

em 2030 (MCTI, 2014). Esses valores cairiam no intervalo determinado pela PNMC, 

onde as metas para 2020 foram fixadas entre 1,168 e 1,259 GtCO2 (MCTI, 2014). De 

acordo com o total de emissões de GEEs projetados nesse estudo o Brasil cumpriria 

o Acordo de Paris em todos os cenários de políticas, com o volume emitido em 2025 

e 2030 sendo 44% inferior ao emitido em 2005 nos cenários de Stop_2030 e Stop 

ilegal e com o volume emitido sendo 50% inferior em 2025 e 47% inferior no ano de 

2030 no caso do cenário de Stop_now. Os resultados mostram, entretanto, que a partir 

de 2030 as emissões voltam a crescer em todos os cenários mesmo com a redução 
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das emissões advindas do uso da terra. A tabela 13 e o gráfico 18 demonstram esses 

resultados.  

Em estudo citado em 2.2.1, Ferreira Filho & Horridge ( 2017) fizeram uma 

avaliação semelhante e concluíram que a meta brasileira seria cumprida apenas para 

o ano de 2025 e em um cenário em que, além do fim do desmatamento ilegal, também 

fossem reflorestados cerca de 12 Mha (outro compromisso brasileiro junto a COP-21).  

 

Tabela 13 – Projeção de emissões de CO2 eq (Gt CO2 eq) e variação (%) em relação a 2005 
  Base1 BAU Stop_2030 Stop_ilegal Stop_now 

Gt CO2 eq 2005 2025 2030 2050 2025 2030 2050 2025 2030 2050 2025 2030 2050 

General 0,79 1,06 1,12 1,56 1,05 1,12 1,55 1,05 1,12 1,55 1,05 1,12 1,54 
LU 1,33 0,26 0,15 - 0,13 0,08 - 0,13 0,08 - - - - 

Total 2,12 1,31 1,27 1,56 1,19 1,20 1,55 1,19 1,20 1,55 1,05 1,12 1,54 

Var (%) em 
relação a 2005 

(Total) 

 -38% -40% -27% -44% -44% -27% -44% -44% -27% -50% -47% 
-

27% 

iNDC meta  -37% -43%  -37% -43%  -37% -43%  -37% -43%  

 1 (MCTI, 2016)  

 

 
Gráfico 18 – Variação (%) da emissão de GEEs em comparação ao valor emitido em 2005 (ano base 
para o cálculo das metas da COP-21) 

 

4.2.6. Uso da Terra – Mundo exceto Brasil 

Os resultados do modelo – conforme tabela 14 - sinalizam que a adoção de 

políticas de controle de desmatamento em áreas de Florestas e Campos Naturais 

(NFORS e NGRASS) no Brasil tem impacto negligível sobre o desmatamento em 

áreas dessas categorias no restante do mundo. 

Tabela 14 – Área preservada no Brasil e variação do desmatamento no restante 
do mundo entre os cenários de política e o cenário base (Mha) 
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2030 Campos Naturais Florestas Naturais 

  
Área preservada Brasil 

Desmatamento restante do 
mundo 

Área preservada Brasil 
Desmatamento 

restante do 
mundo 

Stop_2030 6,40 -                               0,01 2,97 
-                               

0,01 

Stop_ilegal 6,40 -                               0,01 2,97 
-                               

0,01 

Stop_now 12,31 -                               0,02 6,07 
-                               

0,01 

     
2050 Campos Naturais Florestas Naturais 

  
Área preservada Brasil 

Desmatamento restante do 
mundo 

Área preservada Brasil 
Desmatamento 

restante do 
mundo 

Stop_2030                                14,43  -                               0,02                                   3,77  
-                               

0,00  

Stop_ilegal                                10,58  -                               0,01                                   3,36  
-                               

0,00  

Stop_now                                20,34  -                               0,03                                   6,87  
-                               

0,01  

 

4.2.7. Produção agrícola, pecuária e de alimentos – Mundo exceto Brasil 

A análise dos resultados obtidos através do modelo não evidencia impacto 

relevante da adoção de políticas de controle do desmatamento no Brasil sobre a 

produção agropecuária, de produtos florestais e de alimentos no restante do mundo. 

As tabelas 15 a 19 demonstram que a variação em termos percentuais dos cenários 

de política para o cenário BAU é próxima a zero para todas as categorias. Isso significa 

que o choque de redução de desmatamento no país é praticamente todo absorvido 

pela própria economia brasileira, e que a intensificação da pecuária é suficiente para 

evitar perdas relevantes na produção ou na participação brasileira nos mercados 

internacionais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 15 – Variação (%) na produção agrícola do restante do mundo nos cenários de política 
em relação ao cenário base 
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  Stop_2030 Stop_ilegal Stop_now 

2015 0,00% 0,00% 0,00% 

2020 0,00% 0,00% 0,00% 

2025 0,00% 0,00% 0,01% 

2030 0,01% 0,01% 0,01% 

2035 0,01% 0,01% 0,02% 

2040 0,01% 0,01% 0,02% 

2045 0,02% 0,01% 0,02% 

2050 0,02% 0,01% 0,03% 

 

Tabela 16 – Variação (%) na produção pecuária do restante do mundo nos cenários de política 
em relação ao cenário base 

  Stop_2030 Stop_ilegal Stop_now 

2015 0,00% 0,00% 0,00% 

2020 0,00% 0,00% 0,00% 

2025 0,00% 0,00% 0,00% 

2030 0,00% 0,00% 0,01% 

2035 0,00% 0,00% 0,01% 

2040 0,00% 0,00% 0,01% 

2045 0,00% 0,00% 0,01% 

2050 0,00% 0,00% 0,01% 

 

Tabela 17 – Variação (%) na produção de produtos florestais do restante do mundo nos cenários 
de política em relação ao cenário base 

  Stop_2030 Stop_ilegal Stop_now 

2015 0,00% 0,00% 0,00% 

2020 0,01% 0,01% 0,01% 

2025 0,00% 0,00% 0,01% 

2030 0,00% 0,00% 0,00% 

2035 0,00% 0,00% 0,00% 

2040 0,00% 0,00% 0,00% 

2045 0,00% 0,00% 0,00% 

2050 0,00% 0,00% 0,00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 18 – Variação (%) na produção de alimentos do restante do mundo nos cenários de 
política em relação ao cenário base 

  Stop_2030 Stop_ilegal Stop_now 
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2015 0,00% 0,00% 0,00% 

2020 0,00% 0,00% 0,00% 

2025 0,00% 0,00% 0,01% 

2030 0,00% 0,00% 0,01% 

2035 0,01% 0,01% 0,01% 

2040 0,01% 0,01% 0,01% 

2045 0,01% 0,01% 0,01% 

2050 0,01% 0,01% 0,01% 

 

4.2.8. Produto Interno Bruto – Mundo exceto Brasil 

As alterações do PIB do restante do mundo não são relevantes quando 

confrontadas com o cenário BAU, o que sugere que a implementação das políticas de 

preservação no território brasileiro não impacta a atividade no cenário global. O gráfico 

19 mostra que a evolução da trajetória do PIB nos cenários de políticas e no cenário 

base é praticamente a mesma em termos de volume. Esse resultado está em linha 

com o fato de que não há alteração expressiva nos níveis de produção dos setores 

agropecuários e de alimentos nem no uso da terra.  

 

Gráfico 19 – Evolução do PIB no restante do mundo nos cenários de políticas e de BAU 

 

4.2.9. Índices de Preços setoriais da agricultura, pecuária, alimentos e produtos 

florestais – Mundo 

Nesse item é avaliada a alteração no nível de preço mundial dos bens 

agropecuários, alimentícios e produtos florestais no cenário global diante da adoção 

pelo Brasil de políticas de limitação do desmatamento. O índice de preço é calculado 

como uma média ponderada dos preços das diferentes regiões do modelo. O 
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resultado obtido com os dados do nível de preços é influenciado por fatores como o 

encarecimento da produção agropecuária em decorrência da intensificação do uso do 

solo, do aumento da eficiência das lavouras e pastagens, da recuperação de áreas 

degradadas ou ainda a diminuição da oferta de produtos do gênero alimentício. 

Esse indicador também não demonstra impactos expressivos resultantes da 

implementação de políticas no Brasil. As alterações como percentual do cenário BAU 

são demonstrados nas tabelas 19 a 22. 

 

Tabela 19 – Mudança (%) no nível de preços agrícolas entre os cenários de políticas e o cenário 
BAU 

  Stop_2030 Stop_ilegal Stop_now 

2015 0,00% 0,00% 0,00% 

2020 0,00% 0,00% 0,00% 

2025 0,01% 0,01% 0,01% 

2030 0,01% 0,01% 0,02% 

2035 0,01% 0,01% 0,02% 

2040 0,02% 0,01% 0,03% 

2045 0,02% 0,01% 0,03% 

2050 0,02% 0,02% 0,03% 

 

Tabela 20 – Mudança (%) no nível de preços da pecuária entre os cenários de políticas e o 
cenário BAU 

  Stop_2030 Stop_ilegal Stop_now 

2015 0,00% 0,00% 0,00% 

2020 0,01% 0,01% 0,02% 

2025 0,02% 0,02% 0,04% 

2030 0,03% 0,03% 0,05% 

2035 0,03% 0,03% 0,05% 

2040 0,04% 0,03% 0,06% 

2045 0,04% 0,03% 0,06% 

2050 0,05% 0,03% 0,07% 

 

 

 

 

 

 

Tabela 21 – Mudança (%) no nível de preços dos alimentos entre os cenários de políticas e o 
cenário BAU 

 
  Stop_2030 Stop_ilegal Stop_now 

2015 0,00% 0,00% 0,00% 
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2020 0,23% 0,23% 0,61% 

2025 0,13% 0,13% 0,34% 

2030 0,08% 0,08% 0,18% 

2035 0,07% 0,03% 0,07% 

2040 0,04% 0,03% 0,05% 

2045 0,03% 0,03% 0,06% 

2050 0,03% 0,04% 0,08% 

 

 
Tabela 22 – Mudança (%) no nível de preços agrícolas entre os cenários de políticas e o cenário 
BAU 

  Stop_2030 Stop_ilegal Stop_now 

2015 0,00% 0,00% 0,00% 

2020 0,00% 0,00% 0,00% 

2025 0,01% 0,01% 0,01% 

2030 0,01% 0,01% 0,02% 

2035 0,01% 0,01% 0,02% 

2040 0,01% 0,01% 0,02% 

2045 0,01% 0,01% 0,02% 

2050 0,01% 0,01% 0,02% 

 

4.2.10. Análise de Sensibilidade 

O intuito dessa seção é verificar se, sob hipóteses alternativas de 

comportamento dos agentes, os resultados de choque das políticas preservam seus 

sinais e magnitudes relativas e, portanto, avaliar a robustez desses resultados. Os 

resultados são considerados robustos se os sinais e magnitudes não sofrem 

alterações significativas. Caso contrário, esses resultados devem ser considerados 

como dependentes do comportamento endógeno do modelo. A hipótese alternativa 

considerada nesse estudo é a de que a estrutura de comércio internacional de 

produtos agropecuários é mais flexível e que, portanto, é mais fácil trocar de parceiros 

comerciais e fechar negócios. Para isso o modelo é calibrado com parâmetros de 

elasticidade de substituição de produtos agropecuários, florestais e alimentos no 

comércio internacional que são o dobro dos parâmetros padrão utilizados pelo 

modelo. A seguir seguem análises dos resultados mais relevantes. 

 

4.2.10.1. Produção Agrícola e Pecuária 

Os resultados obtidos para a produção agropecuária quando o modelo é 

calibrado com parâmetros de elasticidade de substituição mais elevados apresentam 

variações em relação ao cenário BAU muito próximas às obtidas quando se considera 
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os parâmetros de elasticidade padrão, o que sinaliza robustez nos resultados. A 

variação percentual no produto agrícola e pecuário brasileiro nos cenários de políticas 

em relação produto do cenário BAU considerando tanto a elasticidade padrão de 

substituição quanto a elasticidade mais elevada é demonstrada nas tabelas 23 e 24, 

respectivamente. 

 

Tabela 23 – Variação (%) no produto agrícola dos cenários políticos com elasticidade padrão e 
com elasticidade dobrada em relação aos respectivos cenários BAU 

  Stop_2030 Stop_2030_he Stop_ilegal Stop_ilegal_he Stop_now Stop_now_he 

2015 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2020 -0,11% -0,05% -0,11% -0,05% -0,20% -0,15% 

2025 -0,26% -0,19% -0,26% -0,19% -0,51% -0,47% 

2030 -0,38% -0,31% -0,38% -0,31% -0,75% -0,77% 

2035 -0,55% -0,55% -0,46% -0,40% -0,93% -1,02% 

2040 -0,73% -0,82% -0,54% -0,51% -1,11% -1,31% 

2045 -0,86% -1,09% -0,61% -0,62% -1,25% -1,60% 

2050 -0,97% -1,37% -0,68% -0,75% -1,38% -1,94% 
 
Tabela 24– Variação (%) no produto pecuário dos cenários políticos com elasticidade padrão e 
com elasticidade dobrada em relação aos respectivos cenários BAU 

  Stop_2030 Stop_2030_he Stop_ilegal Stop_ilegal_he Stop_now Stop_now_he 

2015 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2020 -0,45% -0,30% -0,45% -0,30% -0,86% -0,72% 

2025 -0,88% -0,58% -0,88% -0,58% -1,70% -1,39% 

2030 -1,19% -0,82% -1,19% -0,82% -2,32% -2,00% 

2035 -1,63% -1,33% -1,37% -0,99% -2,69% -2,42% 

2040 -2,03% -1,83% -1,53% -1,17% -3,03% -2,86% 

2045 -2,31% -2,25% -1,66% -1,32% -3,29% -3,25% 

2050 -2,58% -2,70% -1,82% -1,52% -3,59% -3,74% 

 

4.2.10.2. PIB 

Os resultados obtidos para o Produto Interno Bruto quando o modelo é 

parametrizado com elasticidade de substituição mais elevada também fica muito 

próximo dos valores obtidos com a elasticidade padrão, o que demonstra robustez 

nos resultados. A variação percentual entre os valores projetados nos cenários de 

políticas e o valor do cenário de BAU para elasticidade padrão e para a elasticidade 

dobrada são apresentados na tabela 25. 

 

Tabela 25 – Variação (%) no PIB dos cenários políticos com elasticidade padrão e com 
elasticidade dobrada em relação aos respectivos cenários BAU 

  Stop_2030 Stop_2030_he Stop_ilegal Stop_ilegal_he Stop_now Stop_now_he 
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2015 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2020 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,01% 

2025 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2030 -0,01% 0,00% -0,01% 0,00% -0,01% -0,01% 

2035 -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,02% -0,02% 

2040 -0,02% -0,01% -0,02% -0,01% -0,03% -0,03% 

2045 -0,03% -0,02% -0,02% -0,02% -0,04% -0,04% 

2050 -0,03% -0,04% -0,02% -0,03% -0,05% -0,06% 

 

4.2.10.3. Pagamento pelos serviços ambientais 

O comércio internacional mais ativo por conta da elasticidade de substituição 

mais alta faz com que o valor a ser cobrado para incentivar a preservação ambiental 

tenha de ser mais elevado. Esse aspecto impacta especialmente os agricultores e 

pecuaristas, que tem a terra como seu principal insumo. Os gráficos 20 e 21 mostram 

a trajetória das projeções para os diferentes cenários e elasticidades. A tabela 26 

mostra a diferença percentual entre os valores de pagamento em cada elasticidade. 

No ano de 2030 o valor que teoricamente compensaria os agricultores e pecuaristas 

por não desmatar áreas passíveis de desmatamento pelo NCF é 7,3% mais alto nos 

cenários de  Stop_2030 e Stop_Ilegal com elasticidade dobrada em relação a 

elasticidade padrão; para o ano de 2050 essa diferença percentual é ainda mais 

elevada e o pagamento necessário para incentivar a preservação ambiental quando a 

elasticidade é mais alta é 15% maior no cenário de Stop_2030 e 40% maior no cenário 

de Stop_ilegal, ambos comparados aos valores obtidos com a elasticidade padrão. O 

valor de pagamento para a sociedade não se modifica tanto para 2030, mas em 2050 

o pagamento necessário para incentivar a preservação quando a elasticidade é 

dobrada é 8% mais elevado no cenário de Stop_2030 e 21% mais elevado no cenário 

de Stop_ilegal, ambos comparados aos valores obtidos com elasticidade padrão.  

Esses resultados sugerem que a estimativa de possíveis pagamentos por 

serviços ambientais advindos da preservação de áreas de florestas e cerrados através 

da comparação de cenários em modelos de equilíbrio geral é bastante dependente 

das hipóteses de comportamento do modelo. Portanto, é necessário cautela na 

extrapolação desses resultados para políticas públicas. 
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Gráfico 20 – Pagamento pelos serviços ambientais (US$ bilhões) para os agropecuaristas e para 
sociedade com parâmetros de elasticidade padrão do modelo 

 

 

Gráfico 21– Pagamento pelos serviços ambientais (US$ bilhões) para os agropecuaristas e 
para sociedade com parâmetros de elasticidade dobrada 

 

 

 

 

 

Tabela 26 – Variação (%) entre o valor dos pagamentos ambientais nos dois cenários de 
elasticidade 
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Pgto Serviços 

Ambientais_Sto
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Pgto Serviços 
Ambientais_Stop_Ilegal 

Pgto Serviços 
Ambientais_Stop_2
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2030 7% 7% 0,2% 0,2% 

2050 15% 40% 8% 21% 
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O aumento nas concentrações dos gases de efeito estufa tem sido apontado 

como a principal causa das mudanças climáticas. As emissões desses gases têm 

crescido devido às ações antropogênicas como a queima de combustíveis fósseis, o 

desmatamento, a utilização de insumos com alta concentração de nitrogênio na 

agricultura e a criação de rebanhos. Em decorrência das preocupações com as 

alterações climáticas tem havido uma mobilização global para que os países 

cooperem para redução do nível total de emissões de GEEs.  

O Brasil é hoje o sétimo maior emissor mundial desse tipo de gás (FAO, 2014) 

e a agropecuária e o uso de terras e florestas são atividades responsáveis por cerca 

de metade dessas emissões (FAO, 2014; CAIT - Climate Data Explorer, 2015). O país 

atualmente tem um compromisso assumido na CPO-21 de, entre outros itens,  reduzir 

a emissão de gases de efeito estufa até 2025 para um nível 37% menor do que o de 

2005, com uma contribuição indicativa subsequente de reduzir para um nível 43% até 

2030; para esse mesmo ano os representantes do país se comprometeram a zerar o 

desmatamento ilegal na Amazônia e restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de 

florestas.   

O Brasil é também detentor de biomas ricos em biodiversidade como o Cerrado, 

Mata Atlântica e a Amazônia e cuja preservação é essencial para o equilíbrio climático 

do planeta. Ao mesmo tempo o país é uma potência mundial do agronegócio e hoje é 

um dos líderes na produção de commodities como soja, milho, açúcar e bovinos. A 

relação entre essas duas posições ocupadas pelo país e a importância de ambos os 

temas gera discussões muitas vezes acaloradas que necessitam de embasamento 

quantitativo para serem avaliadas com a devida parcimônia para que se busque 

soluções adequadas ao problema ambiental. 

Esse trabalho busca contribuir com essa temática ao avaliar de que forma e em 

qual proporção a implementação de políticas que visem o fim do desmatamento ilegal 

na Amazônia Legal Brasileira até 2030 pode afetar a economia brasileira e mundial 

tendo em vista o eventual impacto sobre a produção agropecuária do Brasil. 

Primeiramente o trabalho revisita o processo de ocupação da Amazônia 

Brasileira e do Cerrado. A avaliação desse contexto histórico permite concluir que a 

partir de meados da década de 1960 a abertura dessas áreas passa a ocorrer de 

forma acelerada e desordenada e que, não raro, existe conflito entre as políticas de 

preservação ambiental e as medidas de desenvolvimento adotadas nesses espaços. 

É possível concluir também que o estímulo à ocupação por meio da atividade 
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agropecuária e do extrativismo sem cuidados com a conservação da natureza foi 

grande causadora do impacto ambiental nessas áreas e colocou o Brasil na lista dos 

países que mais desmatam no planeta nas últimas décadas. 

Nos anos mais recentes o Brasil tem avançado no sentido de buscar 

ferramentas que permitam que a preservação ambiental coexista com o 

desenvolvimento agropecuário do país. No âmbito público, a aprovação do Novo 

Codigo Florestal brasileiro em 2012, apesar de reduzir a área total protegida e ainda 

carecer de melhorias em pontos importantes, permitiu que houvesse um avanço no 

caminho de aumentar a conservação por meio do melhor monitoramento sobre as 

mudanças no uso da terra com a adoção do CAR, das PRAs e CRAs. Outras políticas 

como a criação dos Municípios Prioritários também são exemplos de boas medidas 

visando conservar o meio-ambiente. No âmbito privado, medidas como a moratória 

da soja e do boi tiveram impacto positivo na mobilização dos agentes econômicos 

para adotarem boas práticas ambientais e regularizarem sua situação junto às leis 

para evitar prejuízos nos negócios.  

Apesar dos avanços alguns pontos de preocupação devem ser observados, 

como a melhor definição dos critérios para negociação de CRAs; a grande área de 

terras do Cerrado em posse privada e cujo desmatamento é possível segundo o NCF; 

as áreas públicas de florestas naturais cuja destinação não é claramente definida e, 

portanto, ficam sujeitas à desmatamentos e/ou mau uso; a sinalização de aumento 

recente nas taxas de desmatamento, em especial de pequenas propriedades, entre 

outros. 

A abordagem metodológica utilizada para avaliar qual seria o impacto na 

economia brasileira e mundial do final do desmatamento na Amazônia Legal até o ano 

de 2030 baseia-se em um Modelo de Equilíbrio Geral Computável denominado 

Economic Projection and Policy Analisys (EPPA) model. O modelo baseia-se na teoria 

de equilíbrio geral e nas informações da economia brasileira e mundial e sobre 

detalhes físicos dos recursos naturais e as consequências econômicas e ambientais 

da utilização desses recursos. O modelo é utilizado para analisar os vínculos da 

economia com o sistema terrestre, os impactos das mudanças nesse sistema para o 

crescimento econômico global e regional e as implicações das políticas econômicas 

destinadas a estabilizar a relação dos agentes econômicos com o planeta.  

Para esse estudo são considerados, além do cenário base, outros três cenários 

de redução de desmatamento sobre os quais é aplicado um instrumento de punição 
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ao desmatamento, na forma de um imposto ou multa, de forma que a meta de área 

máxima desmatada seja respeitada. Os cenários de política consistem em um cenário 

no qual o desmatamento se encerra por completo a partir de 2020, um cenário no qual 

o desmatamento ilegal se encerra em 2030 com resquícios de desmatamento legal 

até 2050  e um cenário no qual o desmatamento legal e ilegal se encerram em 2030. 

A área de desmatamento considerada ilegal é determinada com base em todo 

desmatamento que o modelo gera até 2030 e que excede os valores calculados por 

Sparovek, Guidotti, & Pinto (2017) como permitidos pelo NCF e em áreas de aptidão 

agrícola favorável.  

Os resultados obtidos com as simulações do modelo mostram que a as 

mudanças no uso da terra no Brasil seguem trajetórias semelhantes nos quatro 

cenários avaliados. A área ocupada pela agricultura no Brasil aumenta em todos os 

casos e sem diferenças expressivas entre eles. O que se altera para cada cenário é a 

origem das terras ocupadas pela agricultura e pelas florestas manejadas. A depender 

do rigor da restrição imposta, a redução da área das florestas e pastagens naturais e 

da pecuária são destinadas ao aumento da área agrícola ou tornam-se parte das áreas 

de florestas manejadas. Quanto mais restritiva a política, maior a redução da área 

ocupada pela pecuária, maior a preservação das pastagens e florestas naturais e 

menor o aumento da área de florestas manejadas. Em contrapartida, no cenário base, 

de ausência de políticas mais rigorosas de controle do desmatamento, a expansão 

agrícola avança menos sobre a área de pecuária e utiliza mais áreas provenientes de 

campos e florestas naturais. Além disso, a área de florestas manejadas, plantadas e 

em regeneração cresce de forma mais expressiva do que nos demais cenários. 

A produção agrícola tem um impacto negativo quando se compara os cenários 

de políticas e o cenário base. Entretanto os resultados obtidos demonstram que os 

valores não ultrapassam 1% para 2030 e 1,5% para 2050, o que pode ser considerado 

pouco expressivos diante do esforço ambiental associado. A produção de alimentos 

tem um impacto negativo ainda menor e a queda é inferior a 0,7% em todos os 

cenários de política comparados com o cenário base. A produção pecuária é mais 

impactada pela adoção de políticas de controle, chegando a uma queda de 3,58% em 

2050 no cenário mais restritivo de política em relação ao cenário base. A queda no 

produto pecuário indica que, diante da necessidade de reduzir a área por conta das 

medidas anti-desmatamento e competição de área com culturas e florestas, é preciso 

intensificar a produção, o que aumenta o custo de produção e reduz a oferta. Já a 
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produção florestal segue uma trajetória inicial de aumento substancial, crescendo 

cerca de 19% no cenário mais restritivo de política, e que decresce com o passar do 

tempo, chegando a uma queda de 1,42% em 2050 também no cenário de maior 

restrição. Esse fato sugere que nos períodos iniciais a prática da silvicultura e/ou 

expansão com posterior abandono da área sejam mais atrativas do que a pecuária, 

mas que essa diferença relativa em atratividade diminui à medida que restrições à 

expansão da agropecuária são impostas. Além disso as perdas de produção crescem 

com o passar do tempo para todas as categorias, o que tem relação com o 

esgotamento de terras com aptidão agrícola e o aumento nos custos de produção 

voltados à intensificação e melhoria da eficiência do uso da terra. 

Os resultados obtidos pelo estudo mostram que a adoção de políticas de 

restrição ao desmatamento tem impacto negativo reduzido sobre o PIB e o consumo 

agregado no Brasil. A variação entre os valores projetados nos cenários de políticas 

e o cenário BAU não ultrapassam queda de 0,06% para o PIB e 0,03% para o 

consumo agregado Esses resultados demonstram que os custos associados à 

intensificação e ao aumento da eficiência nas lavouras e na pecuária, bem como o 

custo da implementação das políticas em si, são pouco significativos para o conjunto 

da atividade econômica do país e que o bem estar das famílias não é comprometido. 

O estudo ainda buscou obter o valor que seria necessário para incentivar a 

sociedade e os agricultores a preservar as áreas passiveis de desmatamento de 

acordo com o NCF. O valor desse pagamento para a sociedade foi obtido com base 

na diferença entre o PIB nos cenários de políticas de contenção do desmatamento até 

2030 e o cenário mais restritivo de eliminação do desmatamento já em 2020. Já o 

valor de pagamento para os agricultores foi calculado com base na diferença entre o 

valor da produção agropecuária entre os cenários. O valor necessário para incentivar 

a preservação aumenta ao longo do tempo possivelmente refletindo a redução das 

terras desmatáveis ao longo do tempo e o aumento dos custos decorrente desse fato.  

Tendo em vista que o uso da terra é o principal insumo dos agricultores e 

pecuaristas, a análise dos resultados mostra que esse custo é, em todos os períodos 

e cenários, mais elevados para esses agentes do que para a sociedade. O valor 

equivalente a ser pago aos agricultores e pecuaristas por abrirem mão de desmatar 

áreas legalmente permitidas chega a US$ 1,3 bilhões em 2030 e US$3,9 bilhões em 

2050, e o custo de oportunidade para a sociedade varia entre US$ 0,2 bilhões em 

2030 e US$ 1,4 bilhões em 2050. 
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No que diz respeito ao nível de emissões com origem no uso da terra, os 

resultados obtidos mostram que há uma trajetória de queda no total emitido em todos 

os cenários avaliados. No cenário mais restritivo o desmatamento é zerado 

completamente no ano de 2020 e, com isso, é zerada a emissão de CO2 no mesmo 

ano. No cenário em que o desmatamento é completamente contido no ano de 2030 

as emissões de CO2 oriundas de mudanças no uso da terra se encerram somente em 

2035. No caso em que o desmatamento ilegal é contido em 2030 mas ainda há 

resquícios de desmatamento legal até 2050 as emissões se encerram apenas em 

2045, assim como a projeção do cenário BAU.  

O estudo buscou avaliar também, com base nos resultados obtidos através do 

modelo, o status do Brasil frente ao compromisso assumido no Acordo de Paris. 

Segundo os dados projetados, no caso de adoção de políticas mais rigorosas em 

relação ao desmatamento, o Brasil ultrapassaria as metas assumidas na COP – 21 e 

chegaria a uma redução entre 44% e 50% das emissões para 2025 e entre 44% e 

47% para 2030. No cenário base apenas a meta de 2025 seria cumprida, com o país 

reduzindo em 38% o nível de emissões. Apesar disso os resultados mostram que, ao 

longo do período estudado, há uma elevação da emissão proveniente de outras 

fontes. Esse fato faz com que o total de emissões do país volte a crescer e, em 2050, 

as emissões totais representem uma redução de apenas 27% em relação aos níveis 

de 2005 para todos os cenários avaliados. 

Os impactos das políticas de controle ao desmatamento no Brasil têm impacto 

pouco significativo sobre o restante do mundo. Essa conclusão foi obtida com base 

na análise da variação de fatores como PIB, produção, níveis de preço e uso da terra. 

Em todos os casos as mudanças ficaram próximas a zero para todos os cenários e ao 

longo de todo o período avaliado. 

Para realizar a análise de sensibilidade feita para avaliar a robustez dos 

resultados o modelo foi parametrizado com maiores elasticidades de substituição no 

comércio internacional, de forma a refletir um comercio internacional mais ativo e 

flexível. Com exceção dos valores obtidos pelo pagamento de serviços ambientais, 

para todos os cenários e todo o período avaliado os resultados do choque aplicado 

preservaram o sinal e as magnitudes relativas são próximas das obtidas nos cenários 

anteriores, de forma que podem ser considerados robustos. No caso dos resultados 

obtidos para os pagamentos de serviços ambientais, embora o sinal da mudança 

tenha sido preservado, a magnitude da mesma variou de forma expressiva, o que 
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sugere que a estimativa de possíveis pagamentos por serviços ambientais advindos 

da preservação de áreas de florestas e cerrados através da comparação de cenários 

em modelos de equilíbrio geral podem ser altamente dependentes das hipóteses de 

comportamento do modelo e que é necessário cautela na extrapolação desses 

resultados para políticas públicas. 

Esse estudo buscou avaliar o impacto que políticas de controle do 

desmatamento podem ter sobre a economia brasileira e mundial levando em 

consideração a importância que setor agropecuário tem para o Brasil. Os resultados 

apresentados mostram que a adoção de medidas restritivas tem pouco efeito sobre a 

economia mundial para todas as variáveis consideradas. Já a economia nacional sofre 

impactos pouco expressivos na produção agropecuária, o que sinaliza que há 

potencial para que tanto a pecuária quanto a lavoura possam ser mais intensivas e ter 

melhorias de eficiência. A produção agrícola mantém a tendência de crescimento ao 

longo do tempo. Já a produção pecuária, ainda que mais eficiente e mais intensiva, 

tem uma redução na área total em todos os cenários avaliados. Essa diminuição, 

entretanto, não ultrapassa 3,6% em relação ao cenário base avaliado. Os efeitos 

também pouco significativos sobre o PIB e o consumo agregado demostram que o 

custo tanto para a melhoria de eficiência quanto para a adoção das políticas são 

modestos para a sociedade, com perdas pouco expressivas na produção e no bem-

estar, diante do ganho ambiental associado. A implementação das políticas também 

implica na redução do total de gases de efeito estufa emitidos pelo país e cooperam 

para que o Brasil cumpra a meta assumida pelo no acordo de Paris. Entretanto os 

resultados obtidos demonstram que é importante que haja também um monitoramento 

e controle mais rigorosos nas demais fontes de emissão desses gases além daquelas 

ligadas ao uso da terra para que a redução no total emitido continue a seguir uma 

trajetória decrescente a partir de 2030. 

No sentido de cooperar com a recomendação dos tipos de política a serem 

implementadas sugere-se que as mesmas sejam rigorosas no sentido de limitar a 

expansão da fronteira agropecuária ao mesmo tempo em que incentivem o aumento 

de eficiência e a intensificação da prática agropecuária e a recuperação de terras 

degradadas. Sugere-se também o aprimoramento do Código Florestal em tópicos 

como a finalidade do uso das terras públicas, no sentido de evitar desmatamentos 

ilegais nas áreas cujo uso não é bem definido e as áreas privadas passíveis de 
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desmatamento, e evitar que o desmatamento volte a crescer de forma legal por meio 

de falhas permitidas em lei. 

Como sugestões de estudos que complementem o problema de pesquisa 

investigado no presente estudo sugere-se aprimorar a valoração dos ganhos 

ambientais obtidos com a conservação ambiental, para uma avaliação mais 

abrangente dos benefícios obtidos em termos de bem estar geral, bem como 

investiguem a criação de mecanismos de compensação e pagamento por serviços 

ambientais que incentivem os produtores a preservarem áreas remanescentes de 

vegetação natural passíveis de desmatamento. 
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