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PROPRIETÁRIO RURAL AO DESMATAR
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RESUMO

O Brasil é um paı́s com grandes riquezas naturais e com uma economia altamente dependente
do agro-negócio. Com isso, a dualidade entre preservação e expansão da economia agrı́cola é
um assunto de alta relevância no atual cenário e que vem sendo cada vez mais discutido. Nesse
contexto, a Lei 12.651 de maio de 2012, o chamado Novo Código Florestal Brasileiro, entra em
vigor com o intuito de regular o uso da terra no Brasil, estabelecendo normas de preservação
da vegetação nativa do território nacional. Um dos dispositivos estabelecidos na referida lei é
a Anistia às Pequenas Propriedades, que isenta os proprietários dos pequenos estabelecimentos
rurais da obrigação de restaurar a área que foi desmatada além dos limites até 2008. A anistia,
porém, não isenta os mesmos da obrigação de manter os percentuais obrigatórios de Reserva
Legal. O foco deste trabalho foi verificar se a anistia às pequenas propriedades fez com que
os proprietários de terras anistiadas se sentissem isentos do cumprimento dos percentuais obri-
gatórios de Reserva Legal, dispostos no código de 2012, e fizessem que eles continuassem des-
matando suas terras, o que poderia indicar uma mudança de comportamento dos proprietários
rurais gerado pelo dispositivo legal. Para tal avaliação, foi calculado o déficit de Reserva Legal
de todas as propriedades brasileiras cadastradas no Cadastro Ambiental Rural e posteriormente
aplicado um modelo de Regressão por Descontinuidade, comparando os proprietários anistia-
dos e não anistiados. O resultado mostrou que proprietários anistiados tendem a desmatar mais
que os proprietários não anistiados, indicando uma possı́vel mudança de comportamento ao
desmatar gerada pela anistia estabelecida na Lei de 2012.

Palavras-Chaves: Código Florestal Brasileiro; Anistia às pequenas propriedades; Déficit de
Reserva Legal; Regressão por Descontinuidade.



ABSTRACT

Brazil is a country with great natural wealth and an economy highly dependent on agribusiness.
As a result, the duality between preservation and expansion of the agricultural economy is a re-
levant issue in the current scenario. In this context, Brazilian Law number 12651 of May 2012,
called Brazilian New Forest Code, appears in order to regulate land use in Brazil, establishing
rules for preservation of native vegetation in the national territory. One of the provisions esta-
blished in the law is Amnesty for Small Properties, which exempts the owners of small rural
establishments from the obligation to restore the area that was deforested beyond the limits un-
til 2008. However, amnesty does not exempt them from the obligation to maintain mandatory
percentages of Legal Reserve. The focus of this work was to verify if the amnesty for small
properties made the owners of amnested lands feel exempt from complying with the mandatory
percentages of Legal Reserve, set out in the 2012 Code, and made them continue to deforest
their lands, what could represent a change in the farmers owners behavior because of the law.
For this assessment, the Legal Reserve deficit of all Brazilian properties registered in the Rural
Environmental Registry was calculated and a Regression for Discontinuity was subsequently
applied, comparing the amnestied and non-amnested owners. The result showed that amnestied
owners tend to deforest more than non-amnestied owners, indicating a possible changing in the
behavior on deforestation caused by the amnesty established in the 2012 Law.

Keywords: Brazilian Enviromental Law; Small farm amnesty; Legal reserve deficit; Regression
Discontinuity Design.
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1. Introdução

A preservação do meio ambiente vem se tornando um tópico cada vez mais relevante
na academia, e a atenção do mundo está voltada para se criar soluções para uma economia
cada vez mais sustentável e menos agressiva ao meio ambiente. O Brasil, por sua vez, é um
dos centros focais dessa discussão, uma vez que abriga a maior floresta tropical do mundo:
a Floresta Amazônia (Borner et al., 2010). Com isso, o olhar do mundo se volta ao território
brasileiro, com uma tentativa de preservação dessa floresta que é considerada “o pulmão do
planeta”. Entretanto, existe um pensamento conflitante entre promover a economia do paı́s e
proteger o meio ambiente (Antonio Puppim de Oliveira, 2002).

O paı́s tem se tornado um dos grandes produtores mundiais de commodities (Soterroni et
al., 2018, p. 1), e sua economia é altamente dependente da agropecuária. Porém, essa expansão
do setor pode vir com um ônus ambiental. De acordo com Fearnside (2001), por exemplo, o
plantio de soja gera a maior de perda de diversidade observada no bioma do Cerrado.

Aproximadamente 53% da vegetação nativa brasileira se encontra dentro de proprieda-
des rurais privadas (Soares-Filho et al., 2014), o que mostra a importância de medidas preven-
tivas de preservação dessas áreas. Dessa forma, se fez necessário achar um meio termo entre
preservação e produção, uma forma de regulamentar o uso indiscriminado do solo brasileiro,
mas ainda assim permitir expansão da produção agropecuária do paı́s. Assim, surge o Código
Florestal (CF) Brasileiro.

Entretanto, é importante analisarmos os efeitos que o CF brasileiro teve no compor-
tamento dos produtores rurais e da economia brasileira, altamente dependente do setor agro-
pecuário. Sabe-se que os efeitos de uma legislação as vezes pode levar um tempo para surtir
algum retorno, bem como esse efeito pode não vir como desejado. Portanto, estudos que anali-
sam os impactos das legislações ambientais brasileiras se mostram importantes para identificar
se, de fato, o Brasil está conseguindo se manter como uma grande potência agrı́cola e, ao mesmo
tempo, preservar suas riquezas naturais.

1.1 Código Florestal Brasileiro

O primeiro CF do Brasil é datado do ano de 1934, época da expansão cafeeira do paı́s.
Ao longo do tempo ele sofreu diversas alterações por meio da criação/alteração de diversos
dispositivos legais, nos anos de 1965, 1987, 1989 , 1996, 1998, 2001. Por fim, depois de 12
anos tramitando pelo Congresso Nacional, em 25 de maio de 2012 a Lei 12.651 (Brasil, 2012)
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é sancionada, que fica conhecida como o Novo Código Florestal Brasileiro.
O CF de 2012 dispõem sobre regras de preservação e proteção da vegetação nativa bra-

sileira e desenvolvimento sustentável do paı́s. Ele estabelece um compromisso do Brasil em
preservar suas vegetações naturais, juntamente com toda a biodiversidade existente no território
nacional.

Com isso, foram instituı́dos diversos mecanismos de proteção e preservação ambiental,
e entre eles está a obrigatoriedade de restauração das Áreas de Proteção Ambiental (APPs) e da
manutenção de Reserva Legal (RL). A Lei define Área de Proteção Ambiental (APP) e RL da
seguinte forma:

Art. 3o, II -Área de Preservação Permanente: área protegida, coberta ou não por vegetação
nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hı́dricos, a paisagem, a estabilidade
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegu-
rar o bem-estar das populações humanas.

Art. 3o, III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, de-
limitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos
recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos
e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e
da flora nativa.

Brasil (2012).

A Figura 1.1, do trabalho de Schaffer e Prochnov (2002), representa uma ilustração das
áreas de APP e RL.

Figura 1.1: Representação ilustrada das áreas de RL e APP. Fonte: Schaffer e Prochnov (2002)

Com isso, o código determina que toda vegetação que estiver dentro de uma Área de
Preservação Ambiental deve obrigatoriamente permanecer preservada, estando a APP dentro
de uma propriedade privada ou não. As APPs são áreas às margens dos rios, lagoas e cursos
d’água, ao redor de nascentes, maguezais, e encostas, topo de morro ou com altitude superior
à 1800 metros. Elas são consideradas chave na preservação da biodiversidade e dos recursos
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hı́dricos naturais, e seguem regras rı́gidas de preservação. Caso uma APP tenha sido desmatada,
ela deverá obrigatoriamente ser recomposta pelo proprietário da área onde ela se encontra.

O CF também estabelece um limite obrigatório de vegetação nativa que cada propriedade
rural deve manter preservada como RL. Os limites obrigatórios de RL variam de acordo com
a localização da propriedade rural, podendo variar de 20% a 80% da área da propriedade, a
depender do bioma em que ela está localizada.

Como regra geral, tem-se que propriedades localizadas em área de floresta dentro do bi-
oma da Amazônia Legal1 devem manter um total de 80% de área de vegetação nativa preservada
como RL. Propriedades dentro da Amazônia Legal e em áreas de Cerrado devem preservar 35%
e propriedades da Amazônia Legal localizadas em campos gerais devem preservar 20% de sua
área como RL. Esse percentual de proteção obrigatória para imóveis dentro da Amazônia Legal
pode ser alterados para até 50%, a depender de regras dispostas na Lei (variando de acordo
com condições em que o municı́pio onde a propriedade está localizada se enquadra). Proprie-
dades localizadas nos demais biomas brasileiros (Pampa, Pantanal, Cerrado, Caatinga e Mata
Atlântica) devem manter 20% de seu território com vegetação natural preservada como cota
de Reserva Legal. A Figura 1.2 representa espacialmente a distribuição desses percentuais, já
considerando as regras especiais que alguns municı́pios da Amazônia Legal se enquadram.

Outro ponto importante a ser ressaltado, é que essa área de RL pode estar localizada
onde o proprietário desejar, dentro dos limites da sua propriedade, desde que no total respeite
o percentual determinado e esteja dentro do mesmo bioma. Já para o caso das áreas localizadas
em APPs, elas devem ser 100% preservadas, independente se ultrapassam ou não o percentual
máximo de reserva legal estabelecido para a localidade, e sua localização é determinada pelo
CF. Porém a área de APP pode ser usada para fins de declaração de RL, contando como área
preservada no total de RL. Por exemplo: se uma propriedade localizada na Mata Atlântica (que
exige uma reserva legal de 20%) possui 5% de sua área dentro de uma APP, essa propriedade
poderá usar essa área no calculo da sua RL e, portanto, precisará preservar como RL apenas
mais 15% de sua área, dispostas na localidade de preferencia do proprietário (totalizando os
20% de preservação exigidos por lei).

Portanto, os limites obrigatórios de RL e APP estabelecidos pelo CF servem como base
para contabilizar os desmatamentos legais e ilegais incorridos dentro das propriedades rurais
privadas. Os donos dos terrenos podem desmatar a vegetação dentro de suas propriedades le-
galmente, desde que não excedam os limites de RL impostos pelo CF e mantenham as APPs que
estão dentro do seu território preservadas. Caso o desmatamento dentro da propriedade exceda
os limites permitidos ou seja realizado dentro de uma APP, esse desmatamento será considerado
ilegal, e proprietário terá obrigatoriedade de recompor essa área excedente, seguindo as regras
de recomposição florestal estabelecidas. Será dito que a propriedade que possui um percentual
de área preservada como RL menor que o limite estabelecido em lei tem um Déficit de Reserva
Legal.

1“Os Estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso e as regiões situadas
ao norte do paralelo 13º S, dos Estados de Tocantins e Goiás, e ao oeste do meridiano de 44º W, do Estado do
Maranhão.” Brasil (2012)
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Figura 1.2: Percentual obrigatório de reserva legal no território brasileiro. Fonte: Soares-Filho et al.
(2014)

1.2 Anistia às pequenas propriedades

O CF, entretanto, prevê algumas exceções à obrigatoriedade de recomposição de Re-
serva Legal. São anistiados de recompor RL: terras indı́genas, povos e comunidades tradicionais
que façam uso coletivo do seu território e propriedades rurais com até quatro módulos fiscais de
área.

Essa última anistia é chamada de Anistia às Pequenas Propriedades. De acordo com a
Lei 12.651, 2012 (Brasil, 2012, Art. 67), donos de terras rurais com área inferior a 4 módulos
fiscais estão anistiados de recompor a área que tenha sido desmatada até 2008 e que excedia o
limite imposto pela Lei. Porém é importante ressaltar que novos desmatamentos após o ano de
2008 não são anistiados, e não são permitidos. Portanto, a anistia é referente à obrigatoriedade
de recomposição, e não à liberdade de desmatamento aos pequenos proprietários.

Módulo fiscal é uma medida agrária que representa a área mı́nima em hectares para que
uma propriedade rural seja considerada economicamente viável. Eles foram definidos pela Lei
8.629, de 25 de fevereiro de 1993 (Brasil, 1993), e sua área varia de acordo com o municı́pio
onde a propriedade está localizada. Com essa unidade de medida é possı́vel classificar as pro-
priedades rurais em:

• Minifúndio: imóvel rural com área inferior a 1 módulo fiscal;

• Pequena Propriedade: imóvel com área entre 1 e 4 módulos fiscais;

• Média Propriedade: imóvel rural de área superior a 4 e até 15 módulos fiscais;

• Grande Propriedade: imóvel rural de área superior a 15 módulos fiscais.

Fonte: http://www.incra.gov.br/pt/modulo-fiscal.html. Acessado em 05/03/2020.
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A área de um módulo fiscal pode variar de 5 hectares (em municı́pios de São Paulo, por
exemplo) a 110 hectares (em municı́pios do Amazonas, por exemplo). Essa diferença na área
do módulo fiscal faz com que propriedades em diferentes municı́pios possam ser comparadas
entre si quanto ao seu tamanho. É coerente pensar que um minifúndio no municı́pio de São
Paulo (que possui uma densidade demográfica de 7398,26 hab/km2, de acordo com o Censo
IBGE 2010, e onde o espaço territorial é muito mais concorrido e as propriedades tendem a ser
menores) não deva ter o mesmo tamanho que um minifúndio no municı́pio de Maués, no estado
do Amazonas (municı́pio com densidade demográfica de 1,31 hab/km2, de acordo com o Censo
IBGE 2010). E de fato não tem: no primeiro caso, um minifúndio tem uma área de 5 hectares,
enquanto que no segundo sua área é de 110 hectares, que são padronizados graças à medição
em módulos fiscais. A Figura 1.3 mostra a distribuição espacial da área dos módulos fiscais no
território brasileiro.

Figura 1.3: Área dos módulos fiscais nos municı́pios brasileiros. Fonte: Landau et al. (2012)

As propriedades anistiadas da obrigatoriedade de recomposição do déficit de RL, por-
tanto, são propriedades consideradas minifúndios e pequenas propriedades, de acordo com a
classificação do número de módulos ficais do INCRA, e podem ter de 5 hectares a 440 hectares.

De acordo com o Censo Agropecuário do IBGE de 20172, o Brasil possui um total de

2Link: https://censos.ibge.gov.br/agro/2017/. Acessado em 15/03/2020.

https://censos.ibge.gov.br/agro/2017/
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5.072.152 estabelecimentos agropecuários, totalizando aproximadamente 350 milhões de hec-
tares, o que representa aproximadamente 41% do território brasileiro. Por contemplar propri-
edades cujas áreas podem parecer pequenas, a princı́pio a anistia pode passar uma impressão
de ter baixo impacto na preservação ambiental. Entretanto, ao se analisar o cenário do Brasil
como um todo, estudando-se um mapa das propriedades rurais, pode-se verificar que 92% das
propriedades rurais brasileiras se enquadram na anistia. Isso significa que 29% da área de pro-
priedades rurais é anistiada, o que mostra que essa parcela pode ter um impacto considerável na
preservação ambiental quando pensamos na área que está deixando de ser recomposta. Portanto,
é importante se analisar o impacto que a Anistia às Pequenas Propriedades têm no cenário de
preservação da vegetação nativa brasileira.

1.3 Objetivo do trabalho

A partir das informações descritas na seção anterior, é possı́vel notar que o dispositivo de
Anistia às Pequenas Propriedades presente no Código Florestal brasileiro pode ter um impacto
considerável quando estamos estudando a área de vegetação nativa que está sendo protegida
pelo código.

Porém, sabe-se que pode existir um trade-off entre preservação e produção/crescimento
econômico. A anistia surge como uma forma de amenizar os custos de restauração que um
pequeno proprietário poderia vir a ter ao ter que recompor sua área de Reserva Legal em déficit.
Porém, é importante ter em mente que ela reduz a parcela da área protegida no paı́s.

Uma pergunta que surge analisando esse cenário é se a anistia às pequenas propriedades
poderia gerar uma sensação de imunidade à lei por parte dos proprietários anistiados, fazendo-
os pensar que o fato de eles não terem obrigação de recompor suas RL em déficit (seguindo o
disposto em Lei, de déficits anteriores a 2008) os torna isentos, também, de seguir cumprindo
os limites impostos pelo Código Florestal Brasileiro de 2012 (e continuarem desmatando como
se não tivessem a obrigação de preservar a vegetação nativa de suas propriedades), o que repre-
sentaria uma mudança de comportamento advinda do código.

Considerando o exposto, o objetivo deste trabalho é, portanto, verificar se existe uma
mudança no comportamento do proprietário rural ao desmatar causada pela anistia às
pequenas propriedades, verificando se esse dispositivo legal faz com que os proprietários
anistiados desmatem mais do que os proprietários não anistiados. Para tal, será construı́do
um mapa de déficit de reserva legal para todo o território brasileiro e aplicado um modelo
de Regressão por Descontinuidade (RDD) na variável de déficit. Por fim, no que diz respeito
ao método empregado, a condução desse estudo será feita por programações computacionais
utilizando-se scripts da linguagem R3. Para as análises que envolvem dados geo-espaciais (uti-

3O R É uma linguagem desenvolvida para a realização de análises estatı́sticas e gráficas. A linguagem é um
projeto GNU General Public License e conta com a contribuição da comunidade de usuários para a criação dos
diversos pacotes com as funções disponı́veis na linguagem. O software que roda a linguagem R é de uso livre e
está disponı́vel sob a licença do tipo GNU General Public License. Mais informações a respeito do projeto, assim
como a realização do download do software, podem ser obtidas no seguinte endereço https://www.r-project.org/.

https://www.r-project.org/
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lizados para a construção do mapa de déficit de reserva legal do Brasil), serão usadas funções
da biblioteca PostGIS4.

Além da presente introdução, o trabalho será estruturado da seguinte forma: o capı́tulo
dois apresenta uma breve revisão de literatura acerca do tema de Economia e Proteção Ambien-
tal; o capı́tulo três apresentará o método a ser empregado no desenvolvimento deste trabalho; o
quatro contemplará os resultados obtidos; e, por fim, o capı́tulo cinco apresentará as conclusões
alcançadas com este estudo.

4O PostGIS é uma extensão para PostgreSQL, que contém funções desenvolvidas para o tratamento de bases
de dados espaciais. Para mais informações, acesse o endereço https://postgis.net/.

https://postgis.net/
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2. Revisão da literatura

A fim de contemplar o objetivo deste trabalho, foi realizada uma revisão de literatura
com o intuito de uma melhor compreensão do tema e da identificação do que vem sendo estu-
dado nos últimos anos. Dentre as diversas ferramentas para a identificação dos trabalhos mais
relevantes, a escolhida foi a análise bibliométrica, que tornou possı́vel um panorama geral sobre
os estudos sobre preservação ambiental e seus impactos econômicos.

Esse levantamento, de maneira geral, auxiliou a identificação dos principais trabalhos da
área em meio ao grande volume de estudos presentes nas principais bases de dados acadêmicas.
Com isso, certificou-se que os autores que mais se destacaram no tema fossem abordados e os
trabalhos mais importantes contemplados.

Observando esse contexto, os trabalhos selecionados a partir da bibliometria servirão
para construir, no decorrer deste capı́tulo, uma breve revisão de literatura do tema, por sua
vez, auxiliará na condução da experimentação computacional e na compreensão dos resultados
obtidos.

2.1 Bibliometria

A ferramenta de busca utilizada para a obtenção dos artigos foi a Scopus, da Editora El-

sevier. Tal mecanismo foi o escolhido devido à sua grande abrangência e constante atualização:
até fevereiro de 2019 (data do último relatório) mais de 24.600 tı́tulos de todo o mundo faziam
parte de sua base de dados.1 Para limitação ao tema de interesse, utilizou-se como termos de
busca as palavras-chave Environmental Protection, Economic, e Brazil presentes no tı́tulo, nas
palavras-chave e no resumo dos trabalhos. Adicionalmente, foi colocado ao filtro previamente
indicado a restrição para que só resultassem no motor de busca publicações do tipo “artigo”,
uma vez que o interesse da busca eram trabalhos acadêmicos revisados por pares e publicados
em periódicos. Com isso, a busca realizada em 25 de fevereiro de 2020 apresentou um resultado
inicial de 422 artigos.

Após uma análise do volume inicial de artigos encontrados na busca, constatou-se que
apesar dos filtros aplicados tentarem evitar artigos não relacionados ao tema de interesse, traba-
lhos não correlatos ao tema continuavam fazendo parte da base de artigos identificados. Dessa
forma, após uma análise de todos os periódicos resultantes da busca inicial, aqueles artigos pu-
blicados em periódicos cujos temas fogem ao escopo deste trabalho foram eliminados. A partir

1Essa informação pode ser verificada no seguinte endereço https://www.elsevier.com/?a=69451.

https://www.elsevier.com/?a=69451
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da análise das palavras-chave dos trabalhos restantes, aqueles estudos com palavras identifica-
das como não correlatas ao tema também foram eliminados. O resultado final foi de uma base
com 130 artigos identificados como sendo de interesse ao tema estudado. Na Figura 2.1 é re-
sumido os passos seguidos até a seleção dos artigos a serem contemplados na breve revisão
bibliográfica da próxima seção deste trabalho.

Figura 2.1: Diagrama que ilustra os passos seguidos até a seleção dos artigos para a Revisão Bibli-
ográfica. Fonte: elaboração própria.

Finalizada a eliminação do material não relacionado ao tema, foi realizada a análise
bibliométrica, com o auxı́lio de pacotes desenvolvidos para a linguagem R. Um deles foi de-
senvolvido por Massimo Aria e Corrado Cuccurullo (Aria & Cuccurullo, 2016), chamado bibli-

ometrix. Dentre as diversas funções desse pacote, uma delas, denominada biblioAnalysis, gera
as estatı́sticas descritivas da base de dados de entrada. Analisando os resultados dessa função,
visando identificar os principais trabalhos da literatura, pode-se listar os seguintes:

• Número de artigos publicados por ano;

• Autores mais frequentes;

• Número médio de citações por ano;

• Paı́ses mais produtivos;
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• Palavras-chave que mais aparecem;

• Periódicos que mais aparecem.

Os dados de entrada do pacote foram os registros em um arquivo do tipo BibTeX2,
exportado a partir do motor de busca da Scopus com as todas as informações disponı́veis de
cada um dos artigos identificados. De maneira detalhada, essas informações são compostas por:
citação, palavras-chave, resumo, referências e outras possı́veis informações não correlatas a
esses tópicos. Um resumo da base de artigos utilizada para as análises bibliométricas pode ser
encontrado na Tabela 2.1.

Tabela 2.1: Resumo dos artigos identificados pelo motor de busca. Fonte: elaboração própria.

Perı́odo 1977 - 2020
Número total de artigos 130
Número total de autores 752

Média de co-autores por artigo 3,56
Média de citação por artigo 19,70

A partir dos resultados gerados, é possı́vel notar que, a partir do ano de 2011, o número
de publicações a respeito do tema pesquisado assumiu uma trajetória crescente, atingindo seu
pico no ano de 2017, com 20 artigos publicados. Isso mostra que o interesse pelo assunto vem
aumentando nos últimos anos, gerando um maior número de publicações sobre o assunto. A
Figura 2.2 mostra essa evolução ao longo dos anos.

2Os arquivos BibTeX (cuja extensão é definida por “.bib”) são arquivos auxiliares dos editores de texto na
linguagem LATEX que visam a criação de registros ou entradas bibliográficas. É válido ressaltar que o LATEX é uma
linguagem computacional para diagramação de textos em alta definição.
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Figura 2.2: Evolução do número de publicações ao longo dos anos. Fonte: elaboração própria.
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Adicionalmente, a Figura 2.3 mostra a evolução do número médio de citações obtida
pelos artigos ao longo dos anos. É válido destacar que os trabalhos publicados nos últimos anos
tendem a apresentar um número baixo de citações, já que há a necessidade de um tempo mı́nimo
para que a comunidade possa citá-los.

Figura 2.3: Evolução do número médio de citações ao longo dos anos. Fonte: elaboração própria.

Analisando os paı́ses que mais publicaram sobre o tema, é possı́vel notar que o Brasil
é aquele com maior número de trabalhos, com 114 artigos publicados, seguido pelos Estados
Unidos, com 31 e do Reino Unido, com 14. Esse destaque do Brasil reflete a preocupação dos
cientistas brasileiros em estudarem, do ponto de vista econômico, temas relacionados ao meio
ambiente, uma vez que o paı́s abriga a maior floresta tropical do mundo, que tem se tornado
cada vez mais o foco em discussões ambientais, e tem sua economia movida pelo agro-negócio.
A Figura 2.4 aponta os paı́ses que mais publicaram artigos sobre o tema pesquisado.

A bibliometria realizada também apontou os autores que mais publicaram dentre os
artigos identificados na busca. A Tabela 2.2 apresenta aqueles que mais se destacaram na
análise feita. Nela foram colocados apenas os autores mais representativos, pois a partir dessa
posição aparece um grande número de empates no ranking apresentado pelos resultados obtidos
utilizando-se o pacote bibliometrix.
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Figura 2.4: Paı́ses que mais publicaram sobre o tema pesquisado. Fonte: elaboração própria.

Autor Número de artigos

Fearnside, P.M. 4

Anaya, F.C. 2

Barbosa, R.S. 2

Barros, R.M. 2

Berndes, G. 2

De Araújo, O.Q.F. 2

De Lima, B.C.S. 2

De Medeiros, J.L. 2

Dupin, M.G.V. 2

Giatti, L.L. 2

Leite, M.E. 2

Lopes, P.F.M. 2

Margni, M. 2

Matsumura-Tundisi, T. 2

Morgado, C.R.V. 2

Morsello, C. 2

Nobre, C.A. 2

Pfaff, A. 2

Rocha, A.M. 2

Rodrigues, H. 2

Sparovek, G. 2

Strassburg, B.B.N. 2

Tabela 2.2: Autores com maior número de publicações na base.
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Entretanto, visando identificar os estudos mais importantes sobre essa temática, uma
vez que a produtividade de um pesquisador pode não representar a qualidade de sua pesquisa,
o número de citações foi considerado. Dessa forma, aqueles apontados na busca como os mais
citados irão compor a base de leitura para a breve revisão de literatura realizada neste capı́tulo.
Foram encontrados também os trabalhos mais citados de cada um dos autores apresentados na
Tabela 2.2, e a revisão é complementada por trabalhos adicionais considerados relevantes para
o estudo.

2.2 Revisão bibliográfica

A partir dos resultados encontrados e apresentados na seção anterior, foram seleciona-
dos 30 artigos para compor a breve revisão bibliográfica que será apresentada nesta seção. Os
trabalhos selecionados foram os 20 de maior relevância na base de dados resultante no motor
de busca da Scopus, sendo aqueles mais citados dentro da base. Além disso foram selecionados
5 trabalhos acerca do tema de Regressão por Descontinuidade aplicado em estudos ambientais,
por ser o modelo utilizado neste trabalho. Adicionalmente mais 5 trabalhos foram incluı́dos
na revisão por terem estudos recentes e pertinentes sobre o cenário do meio ambiente nacional.
Tais artigos não apareceram na análise bibliométrica dente os mais citados, porém por conterem
estudos sobre o Código Florestal Brasileiro ou analisaram a mudança de uso do solo no Bra-
sil, foi considerado que eles poderiam enriquecer a discussão abordada na revisão de literatura.
Dessa forma, juntos esses 30 artigos compõe uma base de referências teóricas relevantes para
o tema, o que torna essa revisão valorosa para o trabalho. A Tabela 2.3 apresenta a relação dos
artigos selecionados.
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Tı́tulo Autores Periódico Ano Nº de Citações

Direct payments to conserve biodiversity Ferraro e Kiss
American Association for the Advance-

ment of Science
2002 1131

Cracking Brazil’s Forest Code Soares-Filho et al. Science 2014 804

Multivariate Granger causality between CO2 emissi-

ons, energy consumption, FDI (foreign direct invest-

ment) and GDP (gross domestic product): Evidence

from a panel of BRIC (Brazil, Russian Federation, In-

dia, and China) countries.

Pao e Tsai Energy, Elsevier Ltd 2011 572

Soybean cultivation as a threat to the environment in

Brazil.
Fearnside Environmental Conservation 2001 380

Role of Brazilian Amazon protected areas in climate

change mitigation
Soares-Filho et al.

Proceedings of the National Academy of

Sciences of the United States of America
2010 590

Agroecology as a science, a movement and a practice.

A review
Wezel et al. Agronomy for Sustainable Development 2009 319

Did Ranchers and Slaughterhouses Respond to Zero-

Deforestation Agreements in the Brazilian Amazon?
Gibbs et al. Conservation Letters 2015 216

Large-scale ecological restoration of high-diversity tro-

pical forests in SE Brazil
R. Rodrigues et al. Forest Ecology and Management 2011 186

Using ecological thresholds to evaluate the costs and

benefits of set-asides in a biodiversity hotspot
Banks-Leite et al. Science 2014 174

Boom-and-bust development patterns across the ama-

zon deforestation frontier
Rodrigues et al. Science 2009 160

Direct conservation payments in the Brazilian Amazon:

Scope and equity implication
Borner et al. Ecological Economics 2010 158
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Remote sensing time series to evaluate direct land use

change of recent expanded sugarcane crop in Brazil
Adami et al. Sustainability 2012 155

Crop Expansion and Conservation Priorities in Tropi-

cal Countries
Phalan et al. PLOS ONE 2013 118

Tropical forests: Present status and future outlook Myers Climatic Change 1991 117

Land-use and climate change risks in the amazon and

the need of a novel sustainable development paradigm
Nobre et al.

Proceedings of the National Academy of

Sciences of the United States of America
2016 113

The soybean yield gap in Brazil – magnitude, causes

and possible solutions for sustainable production
Sentelhas et al. The Journal of Agricultural Science 2015 112

Governance, Location and Avoided Deforestation from

Protected Areas: Greater Restrictions Can Have

Lower Impact, Due to Differences in Location

Pfaff, Robalino, Lima, Sandoval, e

Herrera
World Development 2014 101

The remnants of restinga habitats in the brazilian Atlan-

tic Forest of Rio de Janeiro state, Brazil: Habitat loss

and risk of disappearance

Rocha, Bergallo, Van Sluys, Alves,

e Jamel
Brazilian Journal of Biology 2007 78

Implementing environmental policies in developing

countries through decentralization: The case of pro-

tected areas in Bahia, Brazil

Antonio Puppim de Oliveira World Development 2002 70

A Amazonia rumo ao ’ciclo da soja’ Carvalho Amazonia Papers 1999 62

Socioeconomic development and agricultural intensifi-

cation in Mato Grosso

VanWey, Spera, de Sa, Mahr, e

Mustard

Philosophical Transactions of the Royal

Society B: Biological Sciences
2013 61

Land use change emission scenarios: Anticipating a fo-

rest transition process in the Brazilian Amazon
Aguiar et al. Global Change Biology 2016 54

Future environmental and agricultural impacts of Bra-

zil’s Forest Code
Soterroni et al. Environmental Research Letters 2018 31

Land use and cover maps for Mato Grosso State in Bra-

zil from 2001 to 2017
Simoes et al. Scientific Data 2020 2
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Expanding the soy moratorium to Brazil’s Cerrado Soterroni et al. Science advances 2019 17

Regression discontinuity designs in economics Lee e Lemieux Journal of economic literature 2010 4258

Air quality, infant mortality, and the Clean Air Act of

1970
Chay e Greenstone National Bureau of Economic Research 2003 288

Does air quality matter? Evidence from the housing

market
Chay e Greenstone Journal of political Economy 2005 1166

The effect of driving restrictions on air quality in Me-

xico City
Davis Journal of Political Economy 2008 520

Does hazardous waste matter? Evidence from the hou-

sing market and the superfund program
Greenstone e Gallagher The Quarterly Journal of Economics 2008 482

Tabela 2.3: Base de artigos que compos a revisão bibliográfica.
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Em um estudo mais geral a respeito das ciências de estudo que envolvem meio ambiente,
Wezel et al. (2009), os autores estudaram a evolução do termo agroecologia em diferentes
paı́ses, começando pelo ano de 1928. O trabalho mostra a evolução do estudo acerca do tema
em diferentes paı́ses, mostrando que hoje em dia seu significado não é único e pode representar
tanto uma ciência, quanto um movimento social ou uma prática.

Analisando o cenário de meio ambiente no âmbito internacional, o trabalho de Pao e Tsai
(2011) verificou que existe uma relação de causalidade entre investimento estrangeiro direto
(FDI, do inglês foreign direct investment) e emissões de CO2, a partir de evidências de dados
dos paı́ses que compõe o BRIC3. De acordo com os autores, os paı́ses em desenvolvimento
deveriam promover medidas de proteção ambiental ao receberem investimentos estrangeiros,
de forma a manter a preservação do meio ambiente.

Ainda no âmbito internacional, Phalan et al. (2013) realizou um estudo focado nos paı́ses
tropicais e mostrou que a expansão agrı́cola, principalmente das grandes commodities, têm
sido grande responsável pela perda de diversidade nas paisagens naturais. O trabalho chama
a atenção para a necessidade de polı́ticas que regulem a expansão das fronteiras agrı́colas nos
paı́ses tropicais. Myers (1991) também realizou um diagnóstico das florestas tropicais e identi-
ficou o deslocamento dos produtores como maior causa de desmatamento nas regiões.

Passando para o cenário brasileiro, o trabalho de Soares-Filho et al. (2014) é um dos
estudos de grande importância para o tema, sendo uma das grandes referências quando o as-
sunto é o estudo do CF brasileiro. O trabalho discute os pontos adicionados ao Novo CF de
2012, analisando seus impactos. Os autores consideram que as alterações na Lei podem levar a
um impacto significativo na conservação da biodiversidade brasileira e no aumento do desma-
tamento da vegetação nativa. De acordo com as estimativas dos autores apresentadas no artigo,
a anistia às pequenas propriedades, introduzida pela Lei de 2012, reduziu em 58% a área de
déficit ambiental a ser recuperada no paı́s, por perdoar desmatamentos ocorridos até 2008 para
os pequenos proprietários. As diferenças entre o presente trabalho e o artigo de Soares-Filho
et al. (2014) consistem na metodologia de cálculo do déficit de RL e no fato de que o autor
não chegou a investigar possı́veis riscos morais do código. À época da elaboração do trabalho
de Soares-Filho et al. (2014), os dados do Cadastro Ambiental Rural (CAR) ainda não estavam
disponı́veis publicamente, e os autores utilizaram um dado da Agência Nacional de Águas como
proxy para as propriedades rurais brasileiras, de forma a conseguirem calcular os déficits de RL
apresentados, o que também é uma diferença de metodologia de cálculo dos déficits em relação
ao que será apresentado nas seções seguintes.

Já impactos da expansão agrı́cola são discutidos nos trabalhos de Fearnside (2001) e
Carvalho (1999), especialmente o caso da expansão da soja. O segundo autor chama a atenção
para o fato de que os grandes produtores de soja não desmatam diretamente para o plantio da
commodity, mas sim compram terras já desmatadas de pequenos fazendeiros, que então migram
para uma nova área a ser desmatada. Com isso, a fronteira da soja foi se expandindo e de acordo
com Fearnside (2001) a vegetação natural do bioma do Cerrado sofreu grandes perdas.

3Brasil Rússia, Índia e China
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Nesse contexto, o artigo Soterroni et al. (2019) apresenta os impactos da expansão da
moratória da soja (atualmente existente para o bioma da Amazônia) para o Cerrado. “A mo-

ratória da soja é um acordo de desmatamento zero entre a sociedade civil, a industria e o

governo que proı́be a compra de soja plantada em área recentemente desmatada dentro da

Amazônia” (Soterroni et al., 2019, p.2, tradução livre). De acordo com os resultados obtidos
no trabalho, expandir a moratória da soja para o Cerrado iria prevenir o desmatamento de 3,6
milhões de hectares no bioma até o ano de 2050.

A dicotomia entre produção e preservação é algo sempre mencionado quando se fala
em preservação ambiental. Porém, o trabalho de Sentelhas et al. (2015) mostrou que é possı́vel
aumentar a produção de soja (uma das principais culturas agrı́colas produzidas no paı́s) sem o
aumento da área de produção. Tal feito seria possı́vel de se alcançar aumentando a produtividade
da cultura, por meio da diminuição dos gaps de produtividade. Esse resultado mostra que não
é necessário o desmatamento de novas áreas no paı́s continuar aumentando para que o Brasil
continue competitivo no mercado agrı́cola.

Em um estudo focado no bioma da Amazônia, Soares-Filho et al. (2010) avaliaram o im-
pacto das Áreas Protegidas (AP’s) na redução do fluxo de carbono. As áreas protegidas são con-
sideradas pelos autores como áreas públicas que possuem restrição para o uso, terras indı́genas
indı́genas, áreas de conservação ambiental (protegidas e de uso sustentável) e áreas militares.
A análise realizada no trabalho concluiu que as AP’s ajudaram na preservação ambiental do
bioma, criando barreiras de desmatamento e ajudando na conservação da biodiversidade local.

Outro estudo focado no bioma amazônico foi Gibbs et al. (2015), em que seu objetivo
era investigar se o acordo firmado entre as maiores companhias produtoras de carne no Brasil
para não comprar produto proveniente de área desmatada de fato teve efeito. O estudo, focado
no estado do Pará, utilizou dados do CAR para a identificação das propriedades rurais, enquanto
que os dados de desmatamento são provenientes do PRODES4. Os resultados de uma análise
de painel mostraram que a empresa analisada (JBS) excluiu produtos provenientes de desmata-
mento da sua cadeia de supply chain, mostrando uma efetividade do acordo firmado.

Em Rodrigues et al. (2009) os autores avaliaram o impacto do desmatamento em ter-
mos de desenvolvimento. Foi avaliado o efeito de boom-and-bust (termo que se refere à uma
expansão seguida de uma contração) nos municı́pios localizados na fronteira do desmatamento
da Amazônia. Os autores identificaram que a população residente nos municı́pios localizados
na fronteira de desmatamento do bioma da Amazônia experimentaram um ciclo de desenvol-
vimento quando o desmatamento da região se inicia. Porém, esse boom é seguido por uma
contração desse desenvolvimento, levando esses povos à um nı́vel de desenvolvimento similar
ao pré-desmatamento.

Já Nobre et al. (2016) chama a atenção para a necessidade de um novo paradigma de de-
senvolvimento sustentável na Amazônia. O trabalho mostra que o desmatamento zero na região
é necessário para preservação da biodiversidade local e mitigação dos efeitos de mudanças

4O PRODES é o sistema de monitoramento de desmatamento da região da Amazônia Legal do Instituto de
Pesquisas Espaciais. Tal metodologia utiliza imagens do satélite LANDSAT para realizar o acompanhamento da
área desmatada anualmente no bioma monitorado.
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climáticas. Entretanto, a mudança que já ocorreu é irreversı́vel, e a região já apresentou um au-
mento de temperatura de 1 ºC nos últimos 60 anos. Portanto, o trabalho reforça mais uma vez a
importância de estudos que avaliem os impactos ambientais dos desmatamentos, causados em
sua maioria pela expansão da agropecuária.

Focado no bioma da Mata Atlântica, Banks-Leite et al. (2014) avaliaram o impacto
econômico no mecanismo de set-aside5 no bioma. Apesar de trazer um bom resultado para a
biodiversidade local, o mecanismo possui custos que devem ser considerados de forma a tornar
os projetos economicamente viáveis. O trabalho mostrou que o investimento no mecanismo tem
um bom custo benefı́cio, já que permite a conservação do bioma.

Olhando aspectos econômicos de medidas de proteção ambiental, Ferraro e Kiss (2002)
mostram em seu trabalho que o pagamento por serviços ambientais como forma de preservação
do meio ambiente é eficiente, por ser a forma mais direta de incentivo à preservação. Nesse
contexto, Borner et al. (2010) investiga o escopo e as implicações de equidade dos pagamentos
por serviços ambientais no âmbito da Amazônia. O trabalho mostra que com base do preço do
mercado de carbono à época, seria possı́vel reduzir o desmatamento pela metade nas áreas de
vegetação nativa ameaçada.

Com o objetivo de capturar tendências futuras da mudança de uso do solo no território
brasileiro, Aguiar et al. (2016) apresenta um modelo de projeção da mudança de uso do solo
na região da Amazônia e estima as emissões de carbono provenientes do desmatamento em
três diferentes cenários. O trabalho conclui que se os nı́veis de desmatamentos forem mantidos
baixos, em 2020 a região já seria considerada uma região de captura de carbono.

O estudo realizado em Soterroni et al. (2018) apresenta os impactos de longo prazo do
Código Florestal Brasileiro. O trabalho utiliza um modelo de equilı́brio parcial que simula a
competição do uso da terra no Brasil. Com isso, os autores estimam a produção de 18 culturas
agrı́colas, 5 produtos madeireiros e 7 produtos pecuários até o ano de 2050 em diversos cenários,
dentre eles um cenário sem a existência do CF e outro com as medidas impostas pela Lei. Dessa
forma, os autores estimaram que o total cumprimento do Código de 2012 poderiam prevenir a
perda de 53,4 milhões de hectares de vegetação nativa até 2050.

Outros trabalhos apresentaram resultados de estudos locais, realizados a nı́vel de estado,
como o de R. Rodrigues et al. (2011) e Antonio Puppim de Oliveira (2002). O primeiro apre-
senta o resultado de um programa de restauração ambiental realizada no estado de São Paulo
(SP), que comparou diferentes métodos de restauração em grandes fazendas de cana-de-açúcar
e pequenas fazendas de culturas diversas. Já o artigo Antonio Puppim de Oliveira (2002) apre-
senta a discussão da implementação de polı́ticas descentralizadas para proteção ambiental a
partir do estudo as áreas protegidas do estado da Bahia (BA).

Outro estado que teve um estudo focal foi o estado do Acre (AC), localizado no bioma
da Amazônia. Em Pfaff et al. (2014) os autores verificaram que, no local, medidas de proteção
ambiental mais restritivas tiveram menos efetividade na prevenção do desmatamento do que
medidas de governança um pouco mais flexı́veis, desde que áreas com alta ameaça possam ser

5Termo em inglês que significa ‘deixar de lado’, e consiste em o proprietário rural deixar parte de sua proprie-
dade de lado para fins de preservação ambiental
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protegidas. Os autores atribuem tal resultado ao fato de que os custos locais de uma polı́tica
altamente restritiva inviabilizam sua efetividade.

A utilização de imagens de satélite é uma técnica comumente utilizada para o monitora-
mento ambiental. Além do já mencionado trabalho de Gibbs et al. (2015), que utilizou imagens
do PRODES, pode-se citar outros quatro trabalhos que se dispuseram da técnica: Rocha et al.
(2007), Simoes et al. (2020), Adami et al. (2012) e VanWey et al. (2013) , mostrando que é
possı́vel a identificação do uso do solo a partir dessas imagens. O estudo de Rocha et al. (2007),
utilizou imagens do satélite Landsat 7 para avaliar o estado de conservação das restingas no
estado do Rio de Janeiro. Com imagens de alta resolução (de 15m a 30m), os autores identifica-
ram 105.285 hectares de restinga remanescente no estado, conseguindo também identificar 14
áreas de degradação.

Já em Simoes et al. (2020), os autores criaram, a partir de imagens do satélite MODIS
(que possui resolução espacial de 250m x 250m), um mapa de uso do solo no território do estado
do Mato Grosso (MT). Utilizando-se de técnicas de aprendizado de máquina (mais especifica-
damente o modelo SVM) o artigo mostrou ser possı́vel a classificação do território do estado
em 9 classes (que incluı́am a identificação de culturas agrı́colas), a partir de quadro bandas do
satélite MOD13Q1. Para o MT, foi a acurácia geral obtida com o modelo foi de 96%.

VanWey et al. (2013) também realizou um estudo focado no estado do MT por meio da
análise de imagens de satélite MODIS de 2000 a 2010. O estudo, porém, foca na análise socioe-
conômica do desenvolvimento gerado pela expansão agrı́cola do MT. Os autores concluem que
existe uma alta correlação entre o inı́cio da dupla colheira (colheita de duas diferentes culturas
dentro de um mesmo ano agrı́cola) com investimentos em educação e os salários da população.

Outro trabalho que se baseou no uso de imagens de satélite para avaliações do uso do
solo foi Adami et al. (2012). Os autores estimaram, a partir de imagens de satélite, que 4 milhões
de hectares foram convertidos para o plantio de cana-de-açúcar na região Centro-Sul do Brasil.
Dessa forma, é possı́vel notar que o uso de imagens de satélite é uma das formas de se realizar
estudos e monitoramentos ambientais.

Um dos trabalhos que foi incluı́do nesta revisão bibliográfica por sua relevância ao tema
abordado, foi SantAnna e Costa (2019). Os autores também investigam a presença de uma
mudança de comportamento proveniente do Novo Código Florestal Brasileiro, analisando se o
fato de os proprietários rurais que haviam desmatado ilegalmente suas terras até 2008 terem
anistiados pelo CF de 2012 faça com que eles continuem desmatando na expectativa de uma
nova anistia. A diferença do estudo de SantAnna e Costa (2019) e o presente trabalho consiste
nos dados utilizados, na abrangência geográfica, além da diferença metodológica. Os autores
usaram a malha de propriedades elaborada por Freitas et al. (2018) e para contabilização do uso
da terra utilizaram o PRODES. Porém, conforme será mencionado posteriormente nesse traba-
lho, o PRODES não contabiliza áreas reflorestadas, o que exclui áreas restauradas do cálculo
de RL (e, portanto, pode super-estimar um possı́vel déficit de RL). Para evitar tal ponto, este
trabalho usará mapas de uso da terra, que incluem as classes de vegetação secundária. Outro
ponto de diferença é que em SantAnna e Costa (2019) os autores realizaram uma análise focada
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no bioma da Amazônia, enquanto este trabalho estudará todo o território nacional.
Analisando trabalhos que utilizaram o modelo de Regressão por Descontinuidade (RDD,

do inglês Regression Discontinuity Design) aplicado à estudos ambientais. Lee e Lemieux
(2010) apresentam uma revisão de literatura completa a respeito da aplicação do RDD em estu-
dos econômicos. Na área ambiental, temos o estudo de Chay e Greenstone (2003) que analisa o
impacto da qualidade do ar e da mortalidade infantil com a legislação dos Estados Unidos cha-
mada de Clean Air Act Amendments, datada de 1970. Nesse caso, um marco legal estabeleceu
os grupos de tratados e controle, e o intuito era verificar se a legislação fez efeito na redução da
mortalidade infantil. O resultado encontrado foi de que a redução de 1% na taxa de partı́culas
de poluição no ar gerou uma redução de 0,5% na taxa de mortalidade infantil.

Outro estudo dos autores Chay e Greenstone em que a técnica de RDD é utilizada é o
artigo Chay e Greenstone (2005). No trabalho, os autores investigam o impacto de uma medida
regulatória anti-poluição no preço de propriedades privadas. O resultado encontrado foi de que
a redução de 1 unidade na taxa de partı́culas de poluição suspensas gerou um aumento de 0,7%
a 1,5% no valor das propriedades imobiliárias.

Também focado na poluição do ar, o trabalho Davis (2008) estuda o impacto do rodı́zio
veicular implementado na Cidade do México em 1989 na qualidade do ar da cidade. Porém, não
foram encontradas evidências na melhora da qualidade do ar no perı́odo analisado.

Por fim, o ultimo trabalho analisado foi o de Greenstone e Gallagher (2008). O artigo
analisou o impacto que um programa que visava limpar locais de despejo de resı́duos perigo-
sos teve no preço dos imoveis locais. O trabalho concluiu que os gastos com o super fundo

(programa destinado à essa limpeza) tem um efeito significativo na valorização dos imoveis
localizados nas redondezas.

A partir do exposto nesse capı́tulo, é possı́vel notar que estudos ambientais e o impacto
das mudanças do clima e de uso do solo no paı́s têm se tornado um tema cada vez mais relevante.
A riqueza natural existente no Brasil aliada ao fato de o paı́s ter como uma das principais
atividades econômicas o agro-negócio fazem que o estudo do tema no paı́s seja cada vez mais
necessário. Foi possı́vel notar que o uso de imagens de satélite e mapas de uso do solo são
formas acuradas de se medir e monitorar a expansão agropecuária.

Também foi possı́vel verificar que o modelo de Regressão por Descontinuidade é co-
mumente utilizado em casos que existe um marco legal/regulatório que estabelece novas regras
ambientais, como é o caso do CF. Dessa forma, o capı́tulo seguinte apresentará os dados utili-
zados nessa análise, juntamente com o método de estimação do modelo que será aplicado.
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3. Método

Conforme mencionado no capı́tulo introdutório deste trabalho, para avaliar se a Anistia
às Pequenas Propriedades leva os proprietários rurais anistiados a terem um comportamento
diferente dos não anistiados no que diz respeito ao cumprimento dos limites de RL é necessário,
primeiramente, ter os dados de déficit de Reserva Legal no Brasil. Para isso, será necessário
construir esse mapa, cruzando as informações das delimitações das propriedades rurais com
as informações referentes ao uso do solo nas propriedades. O detalhamento da geração dessa
informação será apresentado a seguir.

Após a construção do mapa de déficits, será possı́vel analisar o comportamento dos
proprietários anistiados em relação ao déficit de RL que eles possuem. Para isso, será aplicado
um modelo de Regressão por Descontinuidade, que será aprofundado em uma seção posterior
deste capı́tulo.

Como método geral para a obtenção de resultados, os seguintes passos foram seguidos
e serão detalhados na sequência:

• Obtenção dos dados que representam as propriedades rurais brasileiras;

• Obtenção dos dados que representam o uso do solo no Brasil;

• Geração do mapa de déficit de reserva legal, por meio do cruzamento e manipulação da
informação das fazendas e dos mapas de uso do solo;

• Escolha do modelo a ser usado e investigação de seus pressupostos;

• Aplicação do modelo aos dados calculados;

• Avaliação dos resultados obtidos.

3.1 Dados

3.1.1 Delimitação da propriedade rural

Conforme mencionado anteriormente, o Brasil possui mais de 5 milhões de propriedades
rurais em todo seu território (de acordo com dados do Censo Agropecuário do IBGE de 2017),
o que torna difı́cil se ter um monitoramento individual para cada propriedade. Porém, o Código
Florestal Brasileiro de 2012 possibilitou a disponibilidade uma base pública com o cadastro das
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fazendas brasileiras, dado inexistente antes. O CF tornou obrigatório que os proprietários rurais
registrassem suas fazendas no CAR. O registro da propriedade no CAR é um pré-requisito para
que o detentor de uma propriedade rural faça adesão ao Programa de Regularização Ambiental
(PRA). O PRA foi definido pelo Decreto Federal nº 7830 de 17 de outubro de 2012 e se refere a
iniciativas que os proprietários rurais devem tomar para obter a regularização ambiental de sua
propriedade, e uma delas é o cadastro no CAR.

O CAR é um cadastro público de informações que contém registros eletrônicos de todas
as propriedades rurais brasileiras. Com ele é possı́vel obtermos arquivos do tipo shapefile1 das
propriedades rurais por municı́pio, além do cadastro individual de cada uma delas das áreas de
RL, APP, dentre outras informações2. A Figura 3.1 mostra um exemplo de como são os dados
do CAR baixados da plataforma SICAR, sobreposta a uma imagem de satélite do Google.

Figura 3.1: Exemplo de propriedade disponı́vel do CAR, no municı́pio de Lábrea-MT, sobreposta a uma
imagem de satélite do Google. Fonte: elaboração própria.

1O shapefile é um formato de base de dados que representa de forma vetorial (os chamados polı́gonos) um dado
georeferenciado.

2Os dados do CAR podem ser obtidos por meio da plataforma SICAR, no endereço
http://www.car.gov.br/publico/imoveis/index/

http://www.car.gov.br/publico/imoveis/index
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Os dados do CAR são os dados mais completos que mostram espacialmente a localização
e a delimitação para as propriedades rurais brasileiras, contendo até o presente momento, 5.669.3753

registros de imóveis no Brasil. Porém, ele possui algumas particularidades que valem ser men-
cionadas.

A primeira delas é o fato de o dado do CAR ser um dado auto declarado. Ou seja,
o proprietário da fazenda é quem faz o cadastro no sistema da sua propriedade, o que pode
acabar gerando alguns problemas. Um deles é o fato de existirem propriedades que possuem
intersecção entre si, o que pode representar um conflito agrário ou apenas um erro de registro.
Existem casos na base de dados em que as arestas das propriedades possuem intersecção entre
si, o que pode ser um indı́cio de erro ao registrar o imóvel no sistema (pois nesses casos, em
geral a área de intersecção é pequena). Porém, também existem casos onde a área conflitante
corresponde a toda a propriedade, o que pode representar problemas maiores do que erros de
cadastros. Esses conflitos de cadastro posteriormente serão checados pelo Serviço Florestal
Brasileiro, entidade do governo competente pelos dados do CAR (porém, até o momento da
realização do trabalho, essa conferência não foi finalizada). A Figura 3.2 mostra um exemplo
extremo de intersecções, onde existem diversas propriedades conflitantes.

Figura 3.2: Exemplo de propriedade sobrepostas declaradas no CAR. Fonte: elaboração própria.

Como não se sabe a natureza desse conflito (se é um erro ou se de fato é um conflito
agrário), foi utilizada a seguinte metodologia para solucionar o problema e não incorrer no erro
de se contabilizar uma mesma área duas vezes:

• Quando a intersecção entre duas propriedades era menor do que 5% da área total das
duas propriedades: considerou-se que esse era um erro de cadastro, e a área sobreposta
foi aleatoriamente sorteada para uma das propriedades, sendo removida da outra;

3Informação correspondente à 18/04/2020.
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• Quando a intersecção entre duas propriedades era superior a 95% da área total das duas
propriedades: considerou-se que esse era um problema de duplo registro, realizando-se a
união das duas propriedades;

• Demais casos: realizou-se um sorteio aleatório da área conflitante

Além do tratamento de sobreposições realizado nos dados do CAR, também foi ne-
cessário a correção de erros de geometria encontrados nos dados, que impossibilitavam qual-
quer tipo de manipulação. Esses erros consistem em defeitos na geração do shapefile, como
por exemplo arestas não conectadas, polı́gonos com deformações nas linhas desenhadas, dentre
outros. Essa correção de geometria foi feita por meio de bibliotecas de funções especı́ficas para
o tratamento desse tipo de dados, presentes no PostGIS.

Após a correção dos problemas identificados nos dados do CAR, as áreas das proprieda-
des rurais foram calculadas com base nos polı́gonos resultantes. A esses dados também foram
acrescentados o mapeamento das áreas dos módulos fiscais em cada um dos municı́pios brasi-
leiros, para que além da área da propriedade em hectares fosse possı́vel obter seu tamanho em
número de módulos fiscais.

Outra particularidade do dado do CAR é que ele ainda não possui em suas informações a
data do registro: ele é portanto, um dado estático no tempo. Porém, algumas propriedades nele
cadastradas estão com status de “canceladas”, devido à atualização da propriedade por parte
do dono ou por uma verificação do órgão competente. Essas propriedades foram eliminadas da
análise.

Também foi observado por meio de análises que o dado reportado de Reserva Legal
no CAR não era um dado acurado. Realizando o cálculo do déficit de RL usando como base
as áreas de RL cadastradas no CAR, obteve-se um valor de déficit calculado muito alto, não
correspondendo com a realidade. Esse fato mostrou que para o computo de RL, o dado do
CAR não seria o melhor, uma vez que os proprietários não cadastravam essa informação de
forma correta. A comparação das Figuras 3.3 e 3.4 explicita que uma imagem de satélite do
estado do Amazonas (Figura 3.3) mostra que a floresta tropical localizada na região ainda está
bem preservada (podemos observar apenas pequenos “clarões” na floresta, na parte norte do
estado). Porém, ao realizarmos o cálculo de déficit de RL para o estado usando os dados auto-
declarados de RL no CAR (Figura 3.4) obtemos um déficit de 28 milhões de hectares (para fins
de comparação, seria uma área maior que o Equador), o que pode-se observar pela imagem que
não corresponde com a realidade. Possivelmente existe uma sub-declaração das áreas de RL no
CAR.
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Figura 3.3: Exemplo de uma imagem de satélite do estado do Amazonas. Fonte: Google Maps.

Figura 3.4: Exemplo do dado declarado no CAR de Reserva Legal e das propriedades. Fonte: elaboração
própria.

Pelo exposto acima, foi constatado que o dado de RL auto-declarado no CAR não seria
um dado consistente para a análise, por não representar a realidade das fazendas brasileiras.
Portanto, para se verificar o déficit de RL das propriedades rurais, o mais adequado seria realizar
o cruzamento do dado das fazendas com mapas de uso do solo, que se baseiam em imagens de
satélite para classificar o território. Dessa forma, seria possı́vel conseguir um dado de déficit que
não se baseie na declaração de cumprimento/não cumprimento da lei por parte do proprietário
rural, e sim de uma imagem de satélite que é capaz de capturar a realidade.
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3.1.2 Mapa de uso da terra

Conforme mencionado anteriormente, para que se possa identificar se uma propriedade
está com déficit de RL ou não, é necessário saber a área de vegetação nativa que existe den-
tro dela. Uma forma confiável de se obter essa informação é por meio de um mapa de uso da
terra. Com ele é possı́vel calcular o percentual de vegetação nativa e floresta dentro de uma pro-
priedade sem depender da auto-declaração do proprietário (que, conforme mostrado, os dados
declarados CAR não são acurados para medir as áreas de Revervas Legais (RLs) dentro de uma
propriedade).

Os mapas de uso do solo são dados que se baseiam em imagens de satélite para rea-
lizarem a classificação de um território. Eles permitem uma visão de um dado espacialmente
explicito da distribuição do uso do solo no território nacional, identificando classes como, por
exemplo, áreas agrı́colas, áreas urbanas, pastagem, dentre outras classes.

A resolução e a frequência das imagens antes da classificação depende do satélite uti-
lizado. Como exemplos de satélites comumente utilizados para esse fim, temos o Landsat, que
apresenta pixels com resolução de 30m × 30m e o MODIS, que por sua vez possui pixels de
250m × 250m. No Brasil, temos duas principais fontes de dado de uso da terra: o TerraClass e
o MapBiomas, que serão descritos a seguir.

Antes de se explicar os dois mapas de classificação e uso da terra, cabe se mencionar
o PRODES. O PRODES é o sistema oficial de monitoramento de desmatamento do bioma da
Amazônia Legal, realizado desde o ano de 1988 pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE). Por meio do sistema, anualmente são gerados mapas acompanhando o desmatamento
do bioma, bem como as taxas anuais desse desmatamento, que são consideradas pelo governo
brasileiro para monitoramento da região. As informações são geradas com base na análise de
imagens do satélite Landsat. Porém, uma vez classificada pelo sistema como desmatada, a área
não é mais revisitada para uma reclassificação (para avaliação de um possı́vel reflorestamento).
Por esse motivo, para o presente trabalho, o mais adequado é se utilizar um dado que apresente
informações sobre áreas reflorestadas (como os mapas de uso da terra), para que o déficit de
Reserva Legal não seja super-estimado4.

O TerraClass (Almeida et al., 2016) é um mapa de uso do solo que cobre o bioma da
Amazônia Legal e é produzido também pelo INPE. O mapa produzido possuı́ as seguintes clas-
ses: “Vegetação Natural Florestal Primária”, “Vegetação Natural Florestal Secundária”, “Pasta-
gem Cultivada Herbácea”, “Cultura Agrı́cola” e “Não Floresta” (a classe de “Não Floresta” re-
presenta a área de cerrado dentro da Amazônia Legal, e não é classificada pelo TerraClass). Ele
é baseado na classificação de imagens do satélite Landsat e sua frequência de publicação é de
dois em dois anos. A Figura 3.5 mostra um exemplo de como é o dado do TerraClass.

Uma das vantagens do mapa de uso da terra gerado pelo TerraClass é que ele era gerado
por um órgão do governo, e por isso é considerado como um dado oficial do território brasi-
leiro. Outro ponto favorável é que ele utilizava como base o monitoramento de desmatamento

4Mais informações sobre o PRODES podem ser encontradas no seguinte endereço:
http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes.

http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes
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Figura 3.5: Exemplo do dado TerraClass para o ano de 2014. Fonte: TerraClass

realizado pelo PRODES, dado oficial de desmatamento, conforme mencionado anteriormente.
Porém, a desvantagem da utilização do mapa é que só existe disponı́vel dado para a região da
Amazônia Legal, o que inviabiliza a análise para o resto do Brasil. Outro ponto é que o projeto
foi descontinuado e a última versão do dado que se tem disponı́vel é para o ano de 2014.

O outro mapa de uso da terra que temos disponı́vel para o Brasil é o dado do MapBio-
mas5. O MapBiomas é um projeto que envolve diversas instituições brasileiras com o intuito da
geração de mapas de classificação e uso do solo do Brasil. O projeto está em constante desen-
volvimento e a cada ano é lançada uma nova coleção de dados, visando aumentar a cobertura
temporal dos dados e melhorar a classificação realizada nos anos existentes.

Os mapas do MapBiomas possuem seis grandes classes, a saber: “Floresta”, “Formação
Natural não Florestal”, “Agropecuária”, “Área não vegetada”, “Corpos D’água” e “Não obser-
vado”. Além disso, cada uma dessas classes são subdivididas em outras categorias, totalizando
19 classes, o que proporciona uma classificação detalhada da região. A Figura 3.6 apresenta um
exemplo do mapa de uso do solo do MapBiomas com as quatro principais categorias classifica-
das.

Os dados da iniciativa também são gerados a partir de imagens do satélite Landsat,

5Projeto MapBiomas, Coleção 4 da Série Anual de Mapas de Cobertura e Uso de Solo do Brasil, acessado em
25/01/2020 através do link: https://mapbiomas.org/download

https://mapbiomas.org/download
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Figura 3.6: Exemplo do dado do MapBiomas para o ano de 2018. Fonte: MapBiomas

e portanto possuem resolução de 30m × 30m. As grandes vantagens do MapBiomas são a
frequência e a cobertura dos dados. São produzidos mapas anuais com cobertura de todo o
território brasileiro, sendo que a coleção 4 disponibiliza dados de 1985 a 2018. O trabalho
também está em constante melhora, com o lançamento anual de novas coleções. Porém, um
problema levantado por Maurano e Escada (2019) é que os dados produzidos pela iniciativa
possuem uma super estimação da cobertura florestal brasileira.

Existe ainda um estudo desenvolvido por Simoes et al. (2020) que gera uma classificação
do uso da terra mais detalhada para o estado do Mato Grosso, conseguindo reconhecer seis clas-
ses de agricultura (“soja-milho”, “soja-milheto”, “soja-pousio”, “soja-algodão”, “soja-girassol”),
além da classe de “cerrado”, “floresta” e “pasto”. Esse trabalho é baseado na classificação de
imagens do satélite MODIS, com resolução de 250m × 250m, utilizando modelos de aprendi-
zado de máquina. O trabalho consegue uma acurácia geral de 96%, obtendo resultados bastante
satisfatórios na classificação. Porém, por possuir dados apenas para o estado do Mato Grosso
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e possuir uma resolução diferente dos outros dois mapas, ele não será utilizado no presente
trabalho.

3.2 Geração do mapa de déficits de Reserva Legal

Conforme apresentado na seção anterior, se tem disponı́vel no Brasil dois mapas de
uso do solo: o TerraClass e o MapBiomas. Cada um deles tem seus prós e seus contras. O
TerraClass é o dado oficial do Brasil e possui um bom mapeamento da classe floresta no bioma
da Amazônia, uma vez que se baseia no PRODES. Porém, ele só apresenta dados para a região
da Amazônia Legal. Já o MapBiomas tem a vantagem de apresentar dados para todo o Brasil
anualmente, porém ele super estima a classe de floresta, conforme apontado por Maurano e
Escada (2019), o que pode gerar um erro ao calcular o déficit de RL no Brasil.

Portanto, para computar as reservas legais dentro da fazenda, a solução encontrada foi
a de realizar uma combinação dos dados disponı́veis: para o bioma da Amazônia foi utilizado
o dado do TerraClass (que apresenta melhor informação a respeito da cobertura florestal nessa
área) e para os demais biomas, utilizou-se o MapBiomas.

Dessa forma, o mapa final de uso do solo para o Brasil foi gerado para o ano de 20186,
dado mais recente do MapBiomas. Como o TerraClass publicou o último mapa com dados de
2014, o mapa de 2014 foi utilizado como base e atualizado com o desmatamento dado pelo
PRODES até 2018. Como o interesse do presente estudo é identificar áreas desmatadas, o cru-
zamento do dado do TerraClass 2014 com o PRODES 2018 permite que tenhamos um dado
com informações atualizadas para 2018. Cabe ressaltar que o motivo de não se utilizar apenas
o PRODES é que o sistema não reclassifica áreas que já foram desmatadas. Assim, uma vez
que a área é classificada como área desmatada pelo PRODES essa área não é mais revisitada
e, com isso, áreas com vegetações restauradas não seriam capturadas com a utilização apenas
desse dado. Por esse motivo, para a região julgou-se mais adequado a escolha do TerraClass,
atualizado com as informações do PRODES para os anos mais recentes.

A Tabela 3.1, apresentada a seguir, mostra uma sı́ntese dos dados que foram utilizados
para a criação do mapa de déficits de RL e suas respectivas fontes.

Informação Fonte Região

Mapa das propriedades rurais CAR Brasil

Mapa de uso do solo TerraClass Amazônia

Mapa de uso do solo MapBiomas 4.0 Demais biomas

Tabela 3.1: Dados utilizados para a construção do mapa de déficit de Reserva Legal no Brasil.

Os mapas de uso do solo são dados do tipo raster. O raster é um formato matricial para
armazenamento de informações dos pixels de uma imagem. Com ele podemos armazenar para

6O resultado ideal para o estudo incluiria a geração de um mapa de uso do solo para diversos anos, e não apenas
2018. Porém, a manipulação de dados apresentada nessa seção é computacionalmente muito pesada, impossibili-
tando o processamento para mais de um ano em tempo hábil.
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cada pixel a informação da classe a qual pertence (nesse caso se é, por exemplo, agricultura,
pastagem, floresta, etc), juntamente com a localização espacial desse pixel. Por isso, foi possı́vel
realizar a geração de um mapa de uso da terra consolidando as duas fontes disponı́veis, pegando
os pixels da fonte de interesse para cada região do Brasil.

Com a construção desse mapa de uso do solo consolidado, foi possı́vel utiliza-lo na
identificação das Reservas Legais dentro das propriedades rurais. O mapa de fazendas disponi-
bilizado pelo CAR é um dado vetorial (no formato shapefile). Diferente do raster, que armazena
as informações por pixels, o dado vetorial constrói polı́gonos que delimitam determinada área,
juntamente com as coordenadas geográficas para construção desse polı́gono e a tabela de atri-
butos com informações individuais de cada área.

Com dados nesses dois formatos mencionados acima é possı́vel fazer uma sobreposição
de ambos, e cruzar as informações disponibilizadas em ambas as fontes. Dessa forma, a partir
do cruzamento do mapa de fazendas obtido pelo CAR com o mapa de uso do solo foi possı́vel
verificar a área de vegetação nativa que cada propriedade possuı́a. Isso permite a obtenção de
um dado mais confiável a respeito da vegetação natural mantida dentro de cada propriedade,
uma vez que tais mapas são construı́dos a partir de imagens de satélites e não dependem da
auto-declaração do proprietário. A área de vegetação nativa e secundária7 foram consideradas
como a área de RL mantida dentro das propriedades rurais.

Considerando que as áreas das propriedades rurais foram calculadas a partir da área do
polı́gono declarado no CAR, o computo da área de RL dentro de uma determinada propriedade
i foi dado de acordo com a Equação 3.1, apresentada abaixo:

Área RLi =
nº pixels categoria florestai

nº pixels dentro da propriedadei
∗ Área da propriedadei (3.1)

A partir do resultado obtido com a manipulação de dados mencionada acima, foi possı́vel
comparar os resultados dos percentuais de RL computados para cada propriedade rural com os
percentuais obrigatórios que cada uma deveria obedecer, a depender do municı́pio em que se
localiza, conforme disposto no Código Florestal Brasileiro. Se a área de Reserva Legal da pro-
priedade i for menor do que a área obrigatória, é dito que tal propriedade possui um déficit de
RL, e esse déficit pode ser calculado conforme a Equação 3.2.

Área déficiti = |%RLi − %RLobrigatório| ∗ Área da propriedadei (3.2)

Dessa forma, foi possı́vel se obter uma base de dados contendo a área de déficit de RL
para cada uma das mais de 5 milhões de propriedades rurais brasileiras cadastradas no CAR.
A partir dessa base, é possı́vel realizar um estudo no nı́vel mais granular possı́vel (nı́vel de
fazenda) sobre o comportamento dos proprietários rurais no que diz respeito ao cumprimento
das cotas obrigatórias de Reserva Legal.

7Vegetação secundária é a vegetação restaurada após o desmatamento da vegetação nativa de uma área.
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3.3 Modelo

O objetivo deste estudo é identificar se existe diferença no comportamento do pro-
prietário rural anistiado ao desmatar. A hipótese por trás da pergunta de pesquisa é saber se
o fato de existir a anistia no CF faz com que os proprietários contemplados pelo dispositivo se
sintam imunes a obrigatoriedade de manter os limites de RL e possuam déficits maiores dos que
os proprietários não anistiados.

Portanto, para estudar se existe diferença no comportamento de desmatamento entre am-
bos os grupos (proprietários anistiados e os não anistiados) é necessário realizar uma comparação
entre eles. Nesse caso, as propriedades anistiadas seriam o grupo de interesse, chamado grupo
de tratamento, e as propriedades rurais que não são contempladas com a anistia são consideradas
como grupo de controle.

Porém, aplicar uma abordagem que simplesmente separa a população de estudo entre
tratados e não tratados e aplicar uma regressão linear não seria adequado para se obter o efeito
desejado. Isso porque os grupos de tratamento e controle não são comparáveis entre si, e o
resultado de uma regressão linear geraria apenas uma correlação entre os grupos. Comparar o
comportamento de desmatamento de um proprietário de um minifúndio ou pequena fazenda
(com área de até 4 módulos fiscais) com o de um proprietário de uma grande fazenda, por
exemplo, (com área superior à 15 módulos fiscais) não traria o efeito desejado nesse estudo,
uma vez que os incentivos para desmatamento de ambos grupos são diferentes, gerando uma
causalidade espúria da análise.

Para o problema estudado, o modelo que se adequaria para estimar o efeito desejado
seria o modelo de Regressão por Descontinuidade (RDD), introduzido no trabalho de This-
tlethwaite e Campbell (1960). O modelo parte da ideia de que existe uma descontinuidade no
comportamento da variável estudada no ponto em que a regra de decisão que divide tratados e
não tratados é aplicada.

Nesse estudo de 1960 (Thistlethwaite & Campbell, 1960), os autores investigaram o
impacto de certificados de mérito concedidos a estudantes em seus futuros acadêmicos. O grupo
de tratamento era composto por alunos que receberam o Certificado de Mérito e o grupo de
controle por estudantes que não receberam esse certificado. Após a utilização do RDD, proposto
no trabalho, eles concluı́ram que alunos que recebiam o certificado de mérito tinham maiores
chances de serem academicamente reconhecidos.

A Regressão por Descontinuidade é um modelo aplicado em casos de estudo em que
existe uma regra de decisão bem definida a partir de um ponto de corte, que divide os grupos de
tratados e não tratados. Essa regra deve ser arbitrária, não-manipulável (não conhecida previa-
mente pelos indivı́duos): ou seja, um indivı́duo não pode decidir a qual grupo ele pertencerá, e
estar no grupo de controle ou tratamento deve ser algo aleatório. Conforme mencionado por Lee
e Lemieux (2010) é uma técnica amplamente aplicada a estudos econômicos para a estimação
do impacto de polı́ticas, de diversos temas. São exemplos de casos de uso do RDD: a área de
educação (Angrist & Lavy, 1999), estudos tributários (Saez, Matsaganis, & Tsakloglou, 2012)
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e saúde (Card, Dobkin, & Maestas, 2009).
A ideia por trás do RDD é que, como a regra de corte é não-manipulável pelos in-

divı́duos, o fato de um indivı́duo ser contemplado ou não com o tratamento é aleatório. Isso faz
com que indivı́duos dentro de uma banda em torno do ponto de corte sejam semelhantes entre
si e também possuam comportamento semelhante. Dessa forma, ao comparar o grupo de trata-
mento e controle apenas dentro dessa banda é razoável dizer que a diferença observada entre
ambos é o efeito do tratamento, uma vez que eles são grupos comparáveis entre si nos demais
quesitos. No caso do presente estudo, é razoável pensar que propriedades de 3,9 módulos fis-
cais sejam semelhantes às propriedades de 4,1 módulos fiscais, com exceção de que a primeira
é anistiada e a segunda não.

É importante ressaltar que de acordo com o Código Florestal de 2012, com a Lei 8.629
de fevereiro de 1993 (lei que dispõe sobre reforma agrária e determina os limites das pequenas
e médias propriedades), e com a Lei 4.504 de novembro de 1964 (conhecida como Estatuto da
Terra), a única diferença encontrada entre ambas as propriedades (de 3,9 e 4,1 MF) foi a res-
peito da anistia da recomposição florestal para áreas desmatadas até 2008. Também não foram
encontradas outras legislações que mostravam diferenças. Dessa forma, pode-se considerar se
existir diferença entre a área desmatada das duas propriedades, essa diferença pode ser atribuı́da
ao tratamento, que nesse caso é a anistia.

Como o Código Florestal Brasileiro, publicado em 2012, anistiava propriedades rurais
com menos de quatro módulos fiscais que haviam desmatado uma área excedente aos limites
estabelecidos de RL, desde que esse desmatamento fosse anterior à 2008, não foi possı́vel que
os indivı́duos manipulassem a regra de corte para pertencer ao grupo de tratados ou controle,
uma vez que apenas desmatamentos ocorridos no passado à publicação da lei seriam anistiados
da recomposição.

Um modelo de Regressão por Descontinuidade pode ser do tipo sharp ou fuzzy. O
primeiro é utilizado quando a regra de decisão para o grupo de tratados ou controle é deter-
minı́stica, ou seja, quando todos os indivı́duos elegı́veis ao tratamento são tratados. Já o RDD
fuzzy é quando a descontinuidade é observada no valor esperado do tratamento condicional a
uma covariável (sendo um modelo de variável instrumental). Para o objeto de estudo desse tra-
balho, o modelo de RDD sharp é o que se enquadra, dado que a regra disposta na Lei número
12.651/2012 (Brasil, 2012, Art. 67) afirma que todos os proprietários que se enquadrarem na
regra serão anistiados, não havendo exceções. Dessa forma, todas as propriedades com área
inferior à 4 módulos fiscais serão consideradas como tratadas.

Portanto, o efeito do tratamento, calculado pelo modelo de RDD sharp linear pode ser
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dado pela equação 3.3, mostrada a seguir.

Yi = α+ βxi + ρDi + εi

Di =

1 , if xi 6 c

0 , if xi > c

(3.3)

Onde:

• Yi é a variável dependente;

• α é o intercepto do modelo;

• β é o efeito da variável xi;

• xi é a chamada forcing variable, por ser a variável que determina a dummy de tratamento;

• ρ é o efeito do tratamento;

• Di é a variável dummy que indica se o indivı́duo foi tratado ou não;

• c é o ponto de corte da regra de tratamento;

• εi é o erro aleatório do modelo.

Neste trabalho, a variável Yi que será estimada é o déficit de Reserva Legal da proprie-
dade i, calculado conforme apresentado anteriormente. O tratamentoDi representa se a propri-
edade possui anistia pelo CF ou não. A variável xi representa o número de módulos fiscais de
uma propriedade rural e o ponto de corte c é dado pelo tamanho da propriedade, e nesse caso
é igual a quatro módulos fiscais: ou seja, propriedades com áreas menores ou iguais a quatro
módulos fiscais são consideradas tratadas.

Outro ponto importante a se considerar ao se utilizar o modelo RDD é a escolha da
banda analisada ao redor da regra de decisão. Pode-se determinar a banda de forma arbitrária
(definindo-se um intervalo desejado), por conhecimentos prévios de especialistas da área de
estudo (ou seja, o intervalo é definido manualmente baseado em pressupostos e conhecimento
acerca do problema), ou por algum método matemático.

Por esse último, é possı́vel se realizar o cálculo do intervalo ótimo, em que algoritmos
investigam qual o intervalo ao redor do ponto de corte deve ser considerado. Neste trabalho
utilizou-se um algorı́timo para cálculo do intervalo ótimo, chamado de Imbens-Kalyanaraman,
proposto por Imbens e Kalyanaraman (2009). Tal algoritmo foi escolhido por ser a metodologia
implementada no pacote em R8 utilizado para a análise desse trabalho. O método de Imbens-
Kalyanaraman considera a escolha de uma função K(.) como kernel, e serão consideradas as
funções de kernel triangular, epanechnikov e gaussiano.

8Pacote ’rdd’, versão 0.57. Para mais detalhes, acessar documentação em
https://mran.microsoft.com/snapshot/2016-09-22/web/packages/rdd/rdd.pdf.

https://mran.microsoft.com/snapshot/2016-09-22/web/packages/rdd/rdd.pdf
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Após a exposição do método de análise do problema estudado nesse capı́tulo, o capı́tulo
seguinte apresentará os resultados encontrados com a aplicação do modelo de Regressão por
Descontinuidade nos dados de déficit de RL das propriedades rurais brasileiras.
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4. Resultados e discussões

Neste capı́tulo serão apresentados os resultados obtidos a partir da análise dos dados de
déficit de Reserva Legal das propriedades rurais brasileiras e da posterior aplicação do modelo
de Regressão por Descontinuidade, conforme metodologia descrita no capı́tulo anterior.

4.1 Resultado do mapa de déficit de Reserva Legal

O primeiro resultado gerado no presente estudo foi o mapa de déficit de RL para o Brasil.
Conforme mencionado anteriormente, foi calculado o déficit de RL que cada propriedade rural
possuı́a em 2018, a partir do cruzamento da malha fundiária do CAR com o mapa de uso do
solo produzido. Como a visualização dessa informação para todas as mais de 5 milhões de
propriedades rurais individualmente seria difı́cil, a Figura 4.1 apresenta o déficit de Reserva
Legal no Brasil por municı́pio. Para evitar que a visualização de municı́pios com maior área,
em que consequentemente é esperado uma maior área de déficit, leve à conclusões distorcidas ,
o mapa apresenta a soma das áreas de déficit de RL das propriedades de um municı́pio dividida
pela área do municı́pio. Dessa forma, a representação se dá por meio do percentual do municı́pio
que é um déficit de RL.

Observando a Figura 4.1, pode-se notar que os municı́pios com maior déficit de RL são
aqueles que estão na divisa entre os biomas do Cerrado e da Amazônia. Essa é a região chamada
de Arco do Desmatamento da região amazônica, por ser alvo dos constantes desmatamentos
observado na região, fruto da expansão da fronteira agropecuária. Outro ponto em que se pode
observar municı́pios com um alto percentual de déficit é a região noroeste do estado de São
Paulo, um dos grandes polos produtores de cana-de-açúcar do paı́s.

O Brasil apresentou um total de 25,6 milhões de hectares (Mha) de déficit de RL, de
acordo com o cálculo realizado a partir da metodologia exposta no capı́tulo anterior. Desse
total, a maior parte ocorreu no bioma da Amazônia, representando 53% da área desse déficit.
Em seguida, vem o bioma do Cerrado, com 5,2 milhões de hectares de déficit, representando
20% do total. A Tabela 4.1 apresenta o resultado de déficit de Reserva Legal agrupado para os
biomas brasileiros.
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Figura 4.1: Déficit calculado de Reserva Legal no Brasil, apresentado como percentual do municı́pio.
Fonte: elaboração própria.

Bioma Área, em Mha Percentual

Amazônia 13,6 53%

Cerrado 5,2 20%

Mata Atlântica 3,5 14%

Pampa 1,6 6%

Pantanal 1,6 6%

Caatinga 0,3 1%

Brasil 25,6 100%

Tabela 4.1: Déficit de Reserva Legal calculado, por bioma.

Após a geração do mapa de déficit de RL para o Brasil, o passo seguinte foi a aplicação
do modelo de Regressão por Descontinuidade nos dados gerados, com o intuito de verificar
se existe diferença no comportamento do proprietário rural das propriedades anistiadas e não
anistiadas ao desmatar.
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4.2 Resultados do modelo de Regressão por Descontinuidade

Para a utilização do modelo de RDD, o primeiro passo foi verificar se de fato existe uma
descontinuidade em torno da regra de decisão, que no problema analisado é o corte de 4 módulos
fiscais imposto pelo Código Florestal Brasileiro de 2012. Conforme dito anteriormente, o CF
determina que propriedades rurais consideradas pequenas (isto é, com menos de 4 módulos
fiscais) estão anistiadas de recompor as área de deficit de RL (desmatada até 2008). A ideia
do presente estudo é verificar se os proprietários das terras anistiadas se sentem isentos da
obrigação de manter preservado os percentuais obrigatórios de vegetação natural dentro de suas
terras. Portanto, é necessário verificar se existe uma descontinuidade no comportamento do
desmatamento do proprietário anistiado em relação ao não anistiado em torno do ponto de corte
da regra de decisão.

Para tal, foram utilizados os pacotes do software R “rdd”, versão 0.57, e “rddtools”versão
1.4.01. O pacote “rddtools” possui uma função que permite plotar a variável de interesse e ob-
servarmos se existe descontinuidade ao redor do ponto de corte da regra de decisão. A Figura
4.2 apresenta o gráfico gerado em que a variável “déficit de RL” é plotada no eixo y contra a
variável “número de módulos fiscais” no eixo x. Para facilitar a visualização em torno do ponto
de corte, foram plotados os dados das propriedades até 20 módulos fiscais. O resultado pode ser
observado na Figura 4.2.

Figura 4.2: Área de deficit de Reserva Legal versus número de módulos fiscais. Fonte: elaboração
própria.

Na Figura 4.2 é possı́vel notar que área de déficit de RL possui uma tendência crescente
1Pacote ‘rddtools’, versão 1.4.0. Para mais detalhes, acessar documentação em https://cran.r-

project.org/web/packages/rddtools/rddtools.pdf.

https://cran.r-project.org/web/packages/rddtools/rddtools.pdf
https://cran.r-project.org/web/packages/rddtools/rddtools.pdf
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à medida em que se aumenta o número de módulos fiscais da propriedade, o que é esperado, uma
vez que quanto maior a área da propriedade, maior seria a área disponı́vel para desmatamento.
Porém, essa tendência de crescimento é interrompida ao chegar no ponto de 4 módulos fiscais,
regra de corte estabelecida pelo Código Florestal para a anistia. Esse gap observado no gráfico
corrobora com a ideia de que existe uma descontinuidade no comportamento do proprietário
rural ao desmatar, e com o fato de que o modelo de Regressão por Descontinuidade seria um
modelo adequado a se utilizar nesse estudo.

Para a estimação do modelo, foi utilizado o pacote “rdd”. O pacote também possui uma
função que realiza o cálculo da banda ótima para estimação utilizando o método de Imbens

Kalyanaraman. Esse método irá determinar qual o intervalo ideal em torno do ponto de corte
do qual serão retirados os grupos de controle e de tratamento. Para fins de comparação, também
foram utilizados três kernels diferentes para a estimação dos resultados: kernel triangular, kernel

epanechnikov e kernel gaussiano.
Adicionalmente, foi realizado o teste de McCrary, proposto em McCrary (2008), que

tem como objetivo verificar se existe manipulação da regra de corte do estudo. Ao comparar as
densidades da variável “número de módulos fiscais” dos grupos a direita e a esquerda da regra
que separa tratados e não tratados, o teste verifica se existe diferença significativa entre ambos
os grupos. A hipótese nula, portanto, é de que não houve manipulação dos dados. A não rejeição
do teste é um indı́cio de que não existiu manipulação na definição de qual grupo os indivı́duos
pertencem (tratado ou controle).

O resultado obtido ao se realizar o teste de McCrary nos dados, aplicando como regra
de corte 4 módulos fiscais, foi de que a hipótese nula não foi rejeitada a uma significância de
5%, com um p-valor estimado de 0.2178. Dessa forma, não existe evidência para acreditar que
existiu manipulação da regra de corte. A Figura 4.3 apresenta o resultado gráfico do teste.

Figura 4.3: Resultado do Teste de McCrary. Fonte: elaboração própria.

No modelo estimado, a variável dependente foi o déficit de Reserva Legal em cada
uma das i propriedades brasileiras (no total de 5.072.152 de propriedades). Já o tratamento é



51

determinado por uma variável booleana que diz se a propriedade tem direito a anistia ou não (ou
seja, se ela possui área inferior a 4 módulos fiscais ou não). A ideia é que o efeito do tratamento,
a anistia, seja dado pela diferença entre anistiados e não anistiados ao redor do ponto de corte -
4 módulos fiscais. O resultado obtido com o modelo é apresentado na Tabela 4.22.

Modelo Banda ótima Efeito Estimado Erro Padrão p-valor

Kernel Triangular 0,703 11,427 1,850 6,50E-10 ***
Kernel Epanechnikov 0,654 11,643 1,848 3,00E-10 ***
Kernel Gaussiano 0,757 11,693 1,853 2,81E-10 ***

Tabela 4.2: Resultados estimados do modelo para o Brasil com a banda ótima calculada.

O resultado mostrado na Tabela 4.2 mostra que a banda ótima calculada variou entre
0,65 e 0,75, a depender do kernel utilizado na estimação. Isso significa que foram comparados
propriedades entre “4± banda ótima” módulos fiscais (3,29 a 4,70; 3,34 a 4,65; 3,24 a 4,75),
sendo que as propriedades acima de quatro módulos são o grupo de controle e as inferiores a
quatro módulos o grupo de tratados.

Os resultados mostraram que independente do kernel utilizado existe uma diferença
significativa entre o grupo de tratados e o grupo de controle. Esse efeito variou de 11,43 a 11,69,
a depender do kernel utilizado para a estimação. No caso do kernel gaussiano, o efeito estimado
mostra que as propriedades anistiadas desmatam 11,69 hectares a mais do que uma propriedade
não anistiada. Esse efeito pode parecer pequeno, porém ao se pensar que 92% da propriedades
rurais brasileiras são anistiadas, um acréscimo de 11,69 hectares a mais no desmatamento de
cada uma delas teria um efeito total significante.

O modelo também foi estimado para uma banda maior, em que se considerou duas vezes
a banda ótima calculada pelo método de Imbens Kalyanaraman. O resultado pode ser visto na
Tabela 4.33.

Modelo Banda ótima Efeito Estimado Erro Padrão p-valor

Kernel Triangular 1,406 23,168 1,225 8,7E-80 ***
Kernel Epanechnikov 1,309 23,576 1,218 1,87E-83 ***
Kernel Gaussiano 1,515 22,555 1,238 4,00E-74 ***

Tabela 4.3: Resultados estimados do modelo para o Brasil com duas vezes a banda ótima calculada.

É possı́vel notar que ao aumentar a banda ótima os resultados se mostram ainda mais
relevantes, todos eles estatisticamente significativos à 1%, independente do kernel utilizado. Ao
compararmos propriedades em uma banda de 2,48 a 5,51 módulos fiscais (novamente utilizando
um kernel gaussiano), podemos ver que o efeito do tratamento passa a ser de 22,55 hectares,
representando um efeito ainda maior do tratamento no déficit de RL.

Portanto, os resultados apresentados nas Tabelas 4.2 e 4.3 mostram que a propriedade
rural contemplada pela anistia do Código Florestal de 2012 desmata mais do que propriedades

2*** Resultados significativos a 1%.
3*** Resultados significativos a 1%.



52

rurais não anistiadas. Tal resultado pode ser uma evidência da mudança de comportamento
do proprietário rural ao desmatar proveniente da anistia, em que o proprietário anistiado não
se vê na obrigação de respeitar os limites obrigatórios de RL por já ter sido anistiado uma
vez. Novamente, ressalta-se que a não incidência de outros fatores legais que diferenciem as
propriedades tratadas das não tratadas faz com que o efeito observado no modelo possa ser
atribuı́do ao tratamento.

Para completar a análise até aqui realizada, foi feito um estudo individual de todos os
estados brasileiros para o ano de 2018, com o intuito de verificar se esse comportamento é di-
ferente ao analisarmos os estados brasileiros separadamente. Dessa forma, ao invés de rodar a
análise para todo o Brasil, foram gerados modelos individuais para cada um dos estados bra-
sileiros mais o Distrito Federal. Os modelos foram significativos para os estados de Alagoas
(AL), Mato Grosso (MT), Minas Gerais (MG), Pernambuco (PE), Piauı́ (PI), Paraná (PR), Rio
de Janeiro (RJ), Rio Grande do Norte (RN), Santa Catarina (SC), Sergipe (SE) e Tocantins
(TO). Para fins de simplificação, nas Tabelas4 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13
abaixo serão apresentados os resultados para os estados que tiveram resultados significativos
para o modelo com o kernel gaussiano (com exceção do estado do MT, que terá seu resultado
mais aprofundado após essa análise). Os demais estados brasileiros tiveram resultados para o
modelo não significativos.

Modelo Banda ótima Efeito Estimado Erro Padrão p-valor

Banda ótima 1,515 15,880 6,500 0,014630 **

Metade da banda ótima 0,757 15,650 8,090 0,053139 *

Dobro da banda ótima 3,030 17,860 5,570 0,001355 ***

Tabela 4.4: Resultados estimados do modelo para AL.

Modelo Banda ótima Efeito Estimado Erro Padrão p-valor

Banda ótima 2,932 2,689 0,540 8,282E-07 ***

Metade da banda ótima 1,466 2,319 0,540 1,910E-05 ***

Dobro da banda ótima 5,864 2,262 0,490 5,975E-06 ***

Tabela 4.5: Resultados estimados do modelo para MG.

4* Resultados significativos a 10%.
** Resultados significativos a 5%
*** Resultados significativos a 1%.
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Modelo Banda ótima Efeito Estimado Erro Padrão p-valor

Banda ótima 0,7933 2,239 0,550 0,0000585 ***

Metade da banda ótima 0,3966 1,841 0,790 0,0205770 *

Dobro da banda ótima 1,5866 2,699 0,670 0,0000655 ***

Tabela 4.6: Resultados estimados do modelo para PE.

Modelo Banda ótima Efeito Estimado Erro Padrão p-valor

Banda ótima 3,304 0,502 0,222 0,0239097 *

Metade da banda ótima 1,652 0,472 0,328 0,1505853

Dobro da banda ótima 6,608 0,629 0,178 0,0004281 ***

Tabela 4.7: Resultados estimados do modelo para PI.

Modelo Banda ótima Efeito Estimado Erro Padrão p-valor

Banda ótima 1,475 8,636 2,492 0,0005284 ***

Metade da banda ótima 0,737 13,985 5,091 0,0060117 **

Dobro da banda ótima 2,951 3,625 2,712 0,1812948

Tabela 4.8: Resultados estimados do modelo para PR.

Modelo Banda ótima Efeito Estimado Erro Padrão p-valor

Banda ótima 0,952 3,284 1,853 7,644E-02 *

Metade da banda ótima 0,476 3,249 3,542 3,591E-01

Dobro da banda ótima 1,905 4,737 1,048 6,239E-06 ***

Tabela 4.9: Resultados estimados do modelo para RJ.

Modelo Banda ótima Efeito Estimado Erro Padrão p-valor

Banda ótima 5,392 1,149 0,609 0,05950 *

Metade da banda ótima 2,696 1,265 0,678 0,06224 *

Dobro da banda ótima 10,784 1,041 0,580 0,07280 *

Tabela 4.10: Resultados estimados do modelo para RN.
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Modelo Banda ótima Efeito Estimado Erro Padrão p-valor

Banda ótima 4,234 0,275 0,088 1,894E-03 **

Metade da banda ótima 2,117 0,641 0,316 4,271E-02 *

Dobro da banda ótima 8,469 0,248 0,053 2,654E-06 ***

Tabela 4.11: Resultados estimados do modelo para SC.

Modelo Banda ótima Efeito Estimado Erro Padrão p-valor

Banda ótima 4,854 7,973 1,023 6,638E-15 ***

Metade da banda ótima 2,427 7,749 1,359 1,208E-08 ***

Dobro da banda ótima 9,709 8,582 0,896 1,023E-21 ***

Tabela 4.12: Resultados estimados do modelo para SE.

Modelo Banda ótima Efeito Estimado Erro Padrão p-valor

Banda ótima 2,749 10,380 1,269 2,968E-16 ***

Metade da banda ótima 1,374 13,230 1,956 1,357E-11 ***

Dobro da banda ótima 5,497 10,090 0,956 5,149E-26 ***

Tabela 4.13: Resultados estimados do modelo para TO.

Pode-se observar que os estados brasileiros que tiveram um maior impacto estimado
foram os estados de Alagoas, Paraná, Sergipe e Tocantins. Pelo resultado apresentado acima,
também é possı́vel notar que os efeitos estimados possuem uma grande variação nos diferentes
estados do Brasil, podendo ir de 0,24 ha (em SC para o dobro da banda ótima) a 17,86 ha (em
AL, também para o dobro da banda ótima). O resultado acima mostra que ao realizarmos uma
análise individual dos estados brasileiros também foi possı́vel encontrar efeitos significativos
do tratamento.

Destaca-se, também, que o estado de São Paulo apesar de ter municı́pios com um alto
percentual de déficit de RL, conforme apresentado na Figura 4.1, não apresentou um efeito sig-
nificativo para o modelo de RDD individual, conforme mostrado na Tabela 4.14. Tal resultado
pode ser consequência do incentivo das indústrias de biocombustı́veis (grande mercado consu-
midor de cana-de-açúcar, principal cultura da região) para uma produção agrı́cola com redução
de emissões de gases do efeito estufa. No final do ano de 2017 também foi sancionada a lei
do RenovaBio (Lei 13.576, de dezembro de 2017), que exige que a produção dos insumos dos
biocombustı́veis em áreas que não tenham sido desmatadas após 2018.

Uma pergunta que surge ao se observar os resultados apresentados é se o comportamento
observado mudou ao longo dos anos. Porém, o processamento computacional para a expansão
da análise de todo o território brasileiro para outros anos é muito pesado, e por restrições com-
putacionais a expansão da análise será feita apenas para um estado. Por ser um estado brasileiro
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Modelo Banda ótima Efeito Estimado Erro Padrão p-valor

Banda ótima 0,768 -3,332 5.093 0,513
Metade da banda ótima 0,384 3,549 5,815 0,541
Dobro da banda ótima 1,537 1,563 2,893 0,589

Tabela 4.14: Resultados estimados do modelo para SP.

com grande área de produção agropecuária e que apresentou municı́pios com alto valor de
déficit no mapa apresentado na Figura 4.1, o estado escolhido foi o Mato Grosso.

Para essa análise, foram estudados os anos de 2011, selecionado por ser o ano prévio ao
CF (possibilitando que fosse verificado se o comportamento de desmatamento foi alterado após
a Lei 12.651/2012), 2013, 2015 e 2018 e realizados os mesmos passos para geração do mapa
de déficit do estado. Os resultados são apresentados abaixo, e para simplificação serão apre-
sentados resultados considerando o kernel gaussiano, uma vez que não foi observada diferença
significativa entre os resultados calculados com as diferentes funções de kernel. Os resultados
são apresentados nas Tabelas5 4.15, 4.16, 4.17 e 4.18.

Figura 4.4: Área de deficit de Reserva Legal versus número de módulos fiscais para o MT em 2011.
Fonte: elaboração própria.

O resultado do modelo do MT para o ano de 2011 mostra que à época não existiu
diferença significativa entre os grupos de tratados e não tratados. Com isso, o modelo aponta
que previamente ao CF não existia diferença no comportamento de desmatamento de pro-
prietários com propriedades menores que quatro módulos fiscais e propriedades maiores que

5* Resultados significativos a 10%.
** Resultados significativos a 5%
*** Resultados significativos a 1%.
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Modelo Banda ótima Efeito Estimado Erro Padrão p-valor

Banda ótima 2,625 8,115 25,040 0,7459
Metade da banda ótima 1,313 19,668 25,600 0,4422
Dobro da banda ótima 5,251 11,091 20,740 0,5928

Tabela 4.15: Resultados estimados do modelo para MT em 2011.

quatro módulos fiscais.

Figura 4.5: Área de deficit de Reserva Legal versus número de módulos fiscais para o MT em 2013.
Fonte: elaboração própria.

Modelo Banda ótima Efeito Estimado Erro Padrão p-valor

Banda ótima 1,731 2,038 2,066 3,239E-01
Metade da banda ótima 0,865 0,603 2,889 8,345E-01
Dobro da banda ótima 3,462 6,363 1,462 1,341E-05 ***

Tabela 4.16: Resultados estimados do modelo para MT em 2013.

Os resultados apresentados acima mostram que para o ano de 2013 o modelo já apresen-
tou um resultado significativo à 1% para uma banda de 3,46 (o dobro da banda ótima calculada).
O efeito estimado do tratamento foi de 6,36, o que significa que propriedades anistiadas tiveram
em 2013 um déficit calculado de 6,36 hectares a mais do que propriedades não anistiadas.

Para o ano de 2015, observa-se que o efeito estimado para o tratamento foi significativo a
1% quando consideramos uma banda de 3,98. Esse efeito estimado é de 8,64 hectares, e é maior
que o efeito observado em 2013 (podendo dar indı́cios de que essa diferença no comportamento
de tratados e não tratados está aumentando com os anos).
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Figura 4.6: Área de deficit de Reserva Legal versus número de módulos fiscais para o MT em 2015.
Fonte: elaboração própria.

Modelo Banda ótima Efeito Estimado Erro Padrão p-valor

Banda ótima 1,9895 3,4628 1,996 8,277E-02 *
Metade da banda ótima 0,9947 0,4498 2,769 8,709E-01
Dobro da banda ótima 3,9789 8,6458 1,395 5,697E-10 ***

Tabela 4.17: Resultados estimados do modelo para MT em 2015.

Figura 4.7: Área de deficit de Reserva Legal versus número de módulos fiscais para o MT em 2018.
Fonte: elaboração própria.
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Modelo Banda ótima Efeito Estimado Erro Padrão p-valor

Banda ótima 2,013 2,685 2,007 1,808E-01
Metade da banda ótima 2,007 1,645 2,777 5,538E-01
Dobro da banda ótima 4,027 8,767 1,405 4,359E-10 ***

Tabela 4.18: Resultados estimados do modelo para MT em 2018.

Por fim, os resultados estimados para o ano de 2018 mostram novamente que para o
dobro da banda ótima calculada se obtém resultados significativos para o modelo a 1% de signi-
ficância. A Tabela 4.18 também mostra que o valor estimado para o efeito do tratamento também
foi ligeiramente maior do que para o ano de 2015, podendo indicar a tendencia crescente desse
efeito a medida que os anos passam.

Portanto, analisando os resultados para o estado do MT, é possı́vel notar que o com-
portamento no desmatamento das pequenas propriedades (aquelas com área menor ou igual
a 4 módulos fiscais) não se diferenciava do comportamento das demais propriedades, isto é,
não existia descontinuidade significativa nos dados que indicasse tal diferença. Porém, após o
Código Florestal de 2012, e a instauração da anistia às pequenas propriedades, uma diferenciação
significativa foi capturada pelos modelos de RDD, e esse efeito foi aumentando com o passar
dos anos. Dessa forma, há indı́cios de que no estado do MT a anistia mudou o comportamento
dos proprietários anistiados, levando-os a ter um déficit de RL maior do que os proprietários
não anistiados após a Lei de 2012.

Já o resultado do modelo para o Brasil também apresentou p-valores significativos para
o ano de 2018, levando a mesma conclusão para o âmbito nacional, de que os proprietários anis-
tiados desmataram mais do que os proprietários não anistiados, podendo indicar uma mudança
de comportamento no desmatamento proveniente do CF.



5. Conclusão

Conforme mencionado no trabalho de Soterroni et al. (2018), o Brasil é um dos grandes
produtores mundiais de commodities agrı́colas, e possui uma economia movida pelo setor de
agronegócio. Porém, a expansão das fronteiras agropecuárias faz com que surja questionamen-
tos ambientais de até onde é possı́vel o paı́s continuar com o crescimento econômico focado
no agronegócio e ainda assim conseguir preservar as paisagens naturais existentes em território
nacional.

É nesse cenário que, com o objetivo de regulamentar a proteção da vegetação nativa
brasileira, a Lei número 12.651 entra em vigor no dia 25 de maio de 2012, o chamado Código
Florestal Brasileiro (Brasil, 2012). Dentre diversos pontos dispostos no texto, que visa estabe-
lecer regras para a preservação ambiental, um deles é o estabelecimento de limites mı́nimos
de vegetação natural que devem ser mantidos dentro das propriedades rurais. Essas áreas são
denominadas Reserva Legal, e seu percentual obrigatório pode variar de 20% a 80% da área da
propriedade, a depender do municı́pio em que ela se encontra. Caso um proprietário desmate
além do permitido legalmente, é dito que ele possui um déficit de RL, e ele deverá obrigatoria-
mente recompor a vegetação desmatada ilegalmente.

O código, porém, também dispõe em seu texto que propriedades que tenham área de até
4 módulos fiscais (medida que corresponde a propriedades de 20 a 440 hectares, a depender do
municı́pio em que ela se encontra) estão anistiadas de recompor a vegetação que tenha excedido
os limites obrigatórios, desde que esse desmatamento seja anterior a 2008. Esse artificio legal é
chamado de Anistia às Pequenas Propriedades.

No entanto, o Brasil é um paı́s em que a grande maioria das propriedades rurais são
consideradas pequenas. Ao observarmos as mais de 5 milhões de propriedades rurais no paı́s,
92% delas possuem área de até 4 módulos fiscais, representando 29% da área total das proprie-
dades. Ao se analisar esse número é possı́vel ver o impacto que a anistia pode ter na preservação
ambiental.

Entendendo o peso que a anistia tem na área de preservação do paı́s, surge então a
pergunta se esse dispositivo legal faz com que os proprietários anistiados se sintam imunes
à obediência dos limites obrigatórios de RL. A hipótese por trás de tal questionamento é de
que o fato dessas propriedades estarem anistiadas de uma recomposição da área excedente já
desmatada faz com que os proprietários sintam não ter obrigação de preservar a vegetação
natural em suas terras, uma vez que o desmatamento anterior já foi perdoado.

O objetivo desse trabalho, portanto, foi verificar se a hipótese mencionada acima se
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confirmava quando os dados de déficit de RL das fazendas eram analisados. Para realizar essa
análise, foi gerado um mapa de déficit de RL para o ano de 2018 a partir do cruzamento dos
dados de propriedades rurais, disponibilizados pelo Cadastro Ambiental Rural (e corrigido para
a análise), e de um mapa de uso da terra, construı́do a partir de informações do MapBiomas e
do TerraClass.

Após a criação do mapa de déficit de RL para as propriedades rurais brasileiras, verificou-
se que o Brasil possui um déficit de RL de 25,6 milhões de hectares, dos quais 53% se encontra
no bioma da Amazônia, 20% no bioma do Cerrado, 14% na Mata Atlântica, 6% no Pampa e no
Pantanal e 1% na Caatinga.

Com os dados de déficit por fazenda, foi possı́vel então aplicar um modelo de Regressão
por Descontinuidade (RDD) para verificar se existia diferença no comportamento de desmata-
mento das propriedades anistiadas (grupo de tratamento) e não anistiadas (grupo de controle). O
modelo de RDD foi escolhido por possibilitar que os grupos de tratados e não tratados fossem
comparáveis entre si, tornando possı́vel uma inferência a respeito do efeito do tratamento.

O modelo de RDD pode ser aplicado em casos que existe uma regra decisória externa
que separa o grupo de tratados e não tratados e em que, nesse ponto, pode ser observado uma
descontinuidade no comportamento da variável analisada. O modelo então pressupõe que in-
divı́duos ao redor do ponto de descontinuidade tem caracterı́sticas semelhantes e são grupos
comparáveis entre si. Dessa forma, se não existir nenhum outro efeito que seja diferente aos
dois grupos (confounder policies), a diferença entre eles seria o fato de um grupo receber o
tratamento e o outro grupo não. Como não foram encontradas diferenças legais entre os grupos
de tratado e controle, considerou-se que não existiu uma confounder policy.

Adicionalmente, o RDD tem como premissa que a regra de corte da descontinuidade é
não manipulável, e um indivı́duo não consegue decidir se ele está no grupo de tratados ou de
controle. Isso faz com que o tratamento possa ser considerado aleatório.

Neste trabalho, portanto, foi aplicado um modelo de RDD em que a variável depen-
dente era o déficit de RL dentro das propriedades rurais brasileiras no ano de 2018. O modelo
mostrou que existe diferença significativa no déficit de RL das propriedades anistiadas para
as propriedades não anistiadas, e o efeito estimado da diferença no Brasil foi de 11,69 hecta-
res considerando a banda ótima (calculada pelo método de Imbens-Kalyanaraman) e o kernel

gaussiano e de 22,55 hectares ao utilizar-se o dobro da banda ótima, para a mesma função de
kernel. Dessa forma, pode-se concluir que em 2018 os proprietários rurais anistiados pelo CF
desmataram mais do que os proprietários rurais não anistiados, e essa diferença foi estimada
entre 11 e 23 hectares (que pode parecer individualmente pequena, mas ao se pensar no volume
de propriedades anistiadas, esse número se torna relevante).

Para complementar a análise, também foram investigados os efeitos nos estados indivi-
dualmente, com o intuito de se verificar onde essa diferença foi mais relevante. Os resultados
mostraram que os estados de Alagoas, Mato Grosso, Paraná, Sergipe e Tocantins foram os que
apresentaram maior efeito estimado significativo no modelo.

Por fim, com o intuito de se analisar o comportamento do desmatamento ao longo dos



anos, foi realizada um estudo focado no estado do Mato Grosso, investigando os dados de 2011,
2013, 2015 e 2018. Conforme mencionado anteriormente, tal estudo temporal não pode ser feito
para todo o paı́s por limitações computacionais, uma vez que o processamento dos mapas de
déficit de RL são computacionalmente muito demandantes.

O estudo temporal realizado para o estado do MT mostrou que não existia diferença
significativa entre os anistiados e não anistiados no ano de 2011 (anterior à lei do Código Flo-
restal). Porém, já em 2013 essa diferença se tornou significativa (a 1%) ao consideramos uma
banda de 3,46, com um efeito estimado de 6,36 ha. Para o ano de 2015 o efeito estimado subiu
para 8,64 ha (também significativo a 1%). Por fim, em 2018 um novo crescimento foi obser-
vado, tendo um efeito estimado de 8,76 ha (também significativo a 1%). Portando, o resultado
temporal de MT mostrou que existiu uma mudança no comportamento do pequeno proprietário
rural ao desmatar após o CF de 2012, uma vez que anteriormente à 2012 não existia desconti-
nuidade significativa, o que mudou nos anos posteriores, e que essa diferença foi aumentando
ao longo dos anos.

Cabe ressaltar que uma das limitações enfrentadas na elaboração do trabalho foi a
limitação computacional para processamento dos dados de todo o território nacional para mais
de um ano. Imagina-se que a expansão da análise feita para o estado do Mato Grosso para todo o
paı́s possa enriquecer os resultados aqui apresentados, o que fica como sugestão para trabalhos
futuros. Nesse caso outros modelos poderiam ser testados, como o modelo de Diferenças-em-
Diferenças, que poderia gerar resultados complementares à analise aqui apresentada. Entretanto,
como não foi possı́vel um estudo para mais de um ano para todo o Brasil, optou-se por usar o
modelo de RDD, que também se adéqua aos pressupostos da análise desejada.

Com isso, diante das evidências expostas ao longo deste trabalho, pode-se considerar
que o proprietário rural anistiado possuiu um comportamento diferente ao desmatar no ano de
2018, por terem sido encontrados efeitos significativos no tratamento analisado. Uma forma de
contornar o problema poderia ser um programa de educação dos proprietários em relação ao
Código Florestal, deixando claro que a anistia não os isenta do cumprimento dos limites legais
obrigatórios de Reserva Legal dentro de suas propriedades.



Referências Bibliográficas
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(Citado 3 vezes nas páginas 11, 26, e 30.)

Aria, M., & Cuccurullo, C. (2016). bibliometrix: A r tool for comprehensive bibliometric
analysis of scientific literature. Scientometrics, 1, 1–20.
(Citado 1 vez na página 19.)

Banks-Leite, C., Pardini, R., Tambosi, L., Pearse, W., Bueno, A., Bruscagin, R., . . . Metzger,
J. (2014). Using ecological thresholds to evaluate the costs and benefits of set-asides
in a biodiversity hotspot. Science, 345(6200), 1041-1045. (cited By 174) doi: 10.1126/
science.1255768
(Citado 2 vezes nas páginas 25 e 30.)
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Lee, D. S., & Lemieux, T. (2010). Regression discontinuity designs in economics. Journal of

economic literature, 48(2), 281–355.
(Citado 3 vezes nas páginas 27, 32, e 43.)
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