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RESUMO 

 

O objetivo principal dessa pesquisa é investigar os custos econômicos e os ganhos ambientais 

da política de desmatamento zero na Amazonia e avaliar como esses custos econômicos 

poderiam ser evitados com investimento nas atividades que utilizam áreas produtivas como 

culturas e pastagens. Com esses investimentos, evitar-se-ia parte do desmatamento econômico 

e das emissões associadas a mudança do uso do solo, representando um ganho ambiental 

importante e neutro, do ponto de vista econômico. Para isso, um modelo de Equilíbrio Geral 

Computável (EGC) foi construído com uma base de dados detalhada de transição do uso do 

solo, mapeando as atividades da agropecuária e produção extrativa de 52 regiões, separadas por 

estados e biomas brasileiros. Associou-se também a essa base de dados as emissões de Gases 

de Efeito Estufa (GEE) que resultam da transição de usos do solo. Os resultados indicam que a 

eliminação do desmatamento do Bioma Amazônia para fins produtivos é factível e com custo 

relativamente baixo, com benefícios relevantes para manter a floresta em pé e sequestrar 

emissões decorrentes do uso da terra. 

Palavras-chave: Politica de desmatamento zero; Desmatamento Amazonia; Mudança do uso 

do solo; Emissões;  

Classificação JEL: C59. Q23. 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this research is to investigate the economic costs and environmental gains 

of the zero deforestation policy in Amazonia and assess how these economic costs could be 

avoided by investing in activities that use productive areas such as crops and pastures. With 

these investments, part of the economic deforestation and emissions associated with the change 

in land use would be avoided, representing an important and neutral environmental gain, from 

an economic point of view. For this, a Computable General Equilibrium (CGE) model was built 

with a detailed database of land use transition, mapping the activities of agriculture and 

extractive production in 52 regions, separated by states and Brazilian biomes. The Greenhouse 

Gas (GHG) emissions resulting from the transition of land uses were also associated with this 

database. The results indicate that the elimination of deforestation in the Amazon Biome for 

productive purposes is feasible and at a relatively low cost, with relevant benefits to keep the 

forest standing and to sequester emissions arising from land use. 

Keywords: Zero deforestation policy; Amazon deforestation; Land use change; Emissions; 

JEL classification: C59. Q23. 
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1. Introdução 

 

O acelerado desmatamento recente da Amazônia brasileira é um tema de relevância para o 

Brasil e para o mundo. Dados mostram que no bioma Amazônia, de 2015 a 2020, foram 

desmatados 4,7 milhões de hectares, com destaque para o período entre agosto de 2019 e julho 

de 2020, com 1,1 milhões de hectares, recorde dos últimos 12 anos4 . As causas são variadas, e 

desde 2018, se destaca a ausência e/ou enfraquecimento da fiscalização. Segundo o físico Paulo 

Artaxo, a pressão internacional para que o governo brasileiro detenha o desmatamento na 

Amazônia deverá crescer rapidamente “...isso porque se perdermos toda a floresta para as 

queimadas, por exemplo, a previsão é de um aumento de até 6ºC na temperatura do planeta, 

quando a meta global é uma variação de até 2ºC neste século”5 .  

O problema da aceleração do desmatamento tem atraído atenção para o Brasil, com 

consequências importantes. Dentre elas, a paralisação de entrada de recursos no Fundo 

Amazônia, que desde 2019 deixou de receber os investimentos da Noruega e Alemanha. O 

Fundo Amazônia financiou projetos de controle, monitoramento e fiscalização ambiental; 

zoneamento ecológico-econômico (ZEE), ordenamento territorial e regularização fundiária; 

recuperação de áreas desmatadas; dentre outros e é operacionalizado pelo BNDES6. Desde seu 

início em 2008, o Fundo recebeu mais de R$3,4 bilhões em doações, sendo 93,8% provenientes 

do governo da Noruega e 5,7% do governo da Alemanha. Em 2019, contava com uma carteira 

de 103 projetos apoiados e cerca de R$1,9 bilhão de recursos financeiros alocados. Desse valor, 

63% já foram efetivamente desembolsados.  

O uso da terra como fator produtivo é uma das fontes de desmatamento, pois se relaciona à 

expansão da produção agropecuária. A ocupação e uso da terra é bastante heterogênea no Brasil: 

30% da cobertura da terra é destinada à agropecuária, sendo 65,6% destinado à pecuária e 25% 

à agricultura, totalizando 255 milhões de hectares produtivos. Entre os cultivos, a soja ocupa 

57% de toda área agricultável, o que equivale a 36,4 milhões de hectares. Já a cana de açúcar 

ocupa 16,4% ou 10,5 milhões de hectares7 . 

O objetivo principal dessa pesquisa é investigar os custos econômicos e os ganhos 

ambientais da política de desmatamento zero na Amazonia e avaliar como esses custos 

econômicos poderiam ser evitados com investimento nas atividades que utilizam áreas 

produtivas como culturas e pastagens. Com esses investimentos, evitar-se-ia parte do 

desmatamento econômico e das emissões associadas a mudança direta e indireta do uso do solo, 

representando um ganho ambiental importante e neutro, do ponto de vista econômico. 

Para isso, uma base de dados detalhada de transição do uso do solo foi elaborada, mapeando 

as atividades da agropecuária e produção extrativa de 52 regiões, separadas por estados e 

biomas brasileiros. Associou-se também a essa base de dados as emissões de Gases de Efeito 

Estufa (GEE) que resultam da transição de usos do solo. Dessa forma, é possível captar as 

emissões da transformação de áreas de florestas em áreas para culturas e pastagens (e vice-

versa), que resultam em desmatamento, por exemplo. Estas emissões decorrentes da conversão 

de áreas de florestas para áreas agrícolas ou pastagem diminuem o teor de matéria orgânica nos 

solos, a partir de um processo de perda de carbono do solo para a atmosfera.  

 

 

 
4 Em http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/deforestation/biomes/amazon/increments 
5 Ver https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/05/07/pressao-por-amazonia-vai-crescer-rapido-diz-
fisico.ghtml 
6 Ver 
http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/rafa/RAFA_2019_port.pdf 
7 Ver https://plataforma.brasil.mapbiomas.org/ 
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2. Metodologia 

 

O BLUME (Brazilian Biomes, Land Use and Emissions Economic Model) é um modelo 

de equilíbrio geral computável inter-regional com dinâmica recursiva, desenvolvido para 

análise da economia brasileira e suas regiões. Segue a estrutura teórica do modelo regional 

TERM (The Enormous Regional Model) desenvolvido pelo Centre of Policy Studies (CoPS) 

da Austrália (Horridge, Madden e Wittwer, 2005). É um modelo do tipo Johansen cuja estrutura 

matemática é formada por um conjunto de equações linearizadas, e as soluções são dadas pelas 

taxas de crescimento, ou seja, elasticidades. 

A base de dados do BLUME foi construída por meio de um procedimento de regionalização 

utilizando como estrutura o modelo nacional BRIDGE (DOMINGUES et al, 2010) e outros 

modelos desenvolvidos no Cedeplar-UFMG (IMAGEM-B em DOMINGUES et al (2009), 

BRIDGE em DOMINGUES et al (2010), REGIA em CARVALHO (2014), BBGEM em 

SOUZA (2019)). O ano base do BLUME é 2015 e possui como principal diferencial módulos 

interligados de uso da terra e emissões, permitindo a análise do impacto ambiental de políticas 

que envolvam mudanças diretas e indiretas do uso do solo, conhecido na literatura como Land 

Use Change (LUC) e Indirect Land Use Change (ILUC). 

Como o objetivo principal dessa pesquisa é investigar os custos econômicos e os ganhos 

ambientais da política de desmatamento zero na Amazonia, política essa que envolve a mudança 

direta e indireta do uso do solo, faz-se necessário que a as regiões do modelo diferencie 

os espaços geográficos de acordo com suas características geomorfológicas, climáticas e 

pedológicas. Dessa forma, optou-se por uma regionalização cujo o recorte dos biomas 

brasileiros estivessem bem definidos, juntamente com seus estados, possibilitando captar a 

heterogeneidade espacial. Por tanto, o BLUME possui 48 regiões construídas de acordo com os 

seis biomas brasileiros a saber, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pampa, Pantanal e 

Amazônia e os 27 estados da federação, conforme o mapa da Figura 1.
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Figura 1: Regiões do modelo BLUME 

Fonte: Elaboração própria 

Região Estado

1 AC_Amazonia Acre

2 AL_Caatinga Alagoas

3 AL_Mata Atlant. Alagoas

4 AM_Amazonia Amazonas

5 AP_Amazonia Amapá

6 BA_Caatinga Bahia

7 BA_Cerrado Bahia

8 BA_Mata Atlant. Bahia

9 CE_Caatinga Ceará

10 DF_Cerrado Destrito Federal

11 ES_Mata Atlant. Espírito Santo

12 GO_Cerrado Goiás

13 GO_Mata Atlant. Goias

14 MA_Amazonia Maranhão

15 MA_Caatinga Maranhão

16 MA_Cerrado Maranhão

17 MG_Caatinga Minas Gerais

18 MG_Cerrado Minas Gerais

19 MG_Mata Atlant. Minas Gerais

20 MS_Cerrado Mato Grosso do Sul

21 MS_Mata Atlant. Mato Grosso do Sul

22 MS_Pantanal Mato Grosso do Sul

23 MT_Amazonia Mato Grosso 

24 MT_Cerrado Mato Grosso 

25 MT_Pantanal Mato Grosso 

26 PA_Amazonia Pará

27 PB_Caatinga Paraíba

28 PB_Mata Atlant. Paraíba

29 PE_Caatinga Pernambuco

30 PE_Mata Atlant. Pernambuco

31 PI_Caatinga Piauí

32 PI_Cerrado Piauí

33 PR_Cerrado Paraná

34 PR_Mata Atlant. Paraná

35 RJ_Mata Atlant. Rio de Janeiro

36 RN_Caatinga Rio Grande do Norte

37 RN_Mata Atlant. Rio Grande do Norte

38 RO_Amazonia Rondônia

39 RR_Amazonia Roraima

40 RS_Mata Atlant. Rio Grande do Sul

41 RS_Pampa Rio Grande do Sul

42 SC_Mata Atlant. Santa Catarina

43 SE_Caatinga Sergipe

44 SE_Mata Atlant. Sergipe

45 SP_Cerrado São Paulo

46 SP_Mata Atlant. São Paulo

47 TO_Amazonia Tocantins

48 TO_Cerrado Tocantins
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A desagregação setorial da base de dados do modelo priorizou os setores 

agropecuários, que são diretamente relacionados e impactados por políticas de mudanças 

diretas e indiretas do uso do solo. Dessa forma, o BLUME possui em sua estrutura 52 

setores sendo 14 constituídos por atividades Agrícolas, 7 por atividades da Pecuária e 2 

relacionados a Silvicultura e Extração Vegetal.  

A estrutura central do modelo é composta por blocos de equações que determinam 

relações de oferta e demanda, derivadas de hipóteses de otimização, e condições de 

equilíbrio de mercado. Além disso, vários agregados nacionais são definidos nesse bloco, 

como nível de emprego agregado, saldo comercial e índices de preços. As equações 

predominantemente não lineares, organizadas em blocos, que, uma vez descritas sob 

formas linearizadas, originam soluções baseadas em taxas de crescimento. 

 

2.1 O Módulo de uso da terra  

 

Um dos diferenciais do BLUME é a incorporação de módulos integrados de uso 

da terra e emissões, permitindo capturar as mudanças diretas e indiretas do uso da terra 

(LUC e ILUC) e as emissões provenientes não somente desse processo de transição, mas 

também de outras fontes poluentes como o uso de combustíveis fósseis e processos 

industriais.  

A construção do módulo de uso da terra seguiu a estrutura teórica do modelo 

REGIA (Carvalho, 2014) aonde a terra é considerada um dos fatores primários, assim 

como o capital e o trabalho. O fator primário terra é utilizada na produção dos setores 

agrícolas, silvicultura e pecuária e o seu uso é modelado separadamente para cada uma 

das regiões, mantendo fixa a área total.  

Considerou-se quatro tipos de uso da terra, a saber “Lavoura”, “Pastagem”, 

“Floresta Plantada” e “Floresta Natural e Demais Usos”, em cada um atribuiu-se uma 

produção setorial distinta. É esperado que as áreas de Demais Usos mudem mais 

lentamente do que as Florestas Naturais e, portanto, uma variação na categoria de uso da 

terra “Floresta Natural e Demais Usos” pode ser considerada uma proxy do avanço do 

desmatamento causado pela expansão da agricultura ou pecuária. 

Assim como no modelo REGIA (Carvalho, 2016), no BLUME o processo de terra 

é guiado por dois níveis de substituição, conforme Figura 1 abaixo.  

 

 
Figure 1: Alocação do fator terra no modelo BLUME 

... .......

Terra

Matriz de 

Transição

Pastagem

Floresta 

Plantada
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NaturalLavoura

CETCET

Setor 1 Setor 14 Setor 19Setor 15
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No primeiro nível, as terras agrícolas e as pastagens podem ser alocadas entre 

diferentes setores agrícolas de acordo com a diferença de remuneração. Assim, a demanda 

por terras responde às mudanças na remuneração da terra de cada setor. Neste nível, cada 

uso da terra (Lavoura, Pastagem e Floresta Plantada) é distribuído no ano t de acordo com 

uma função CET (elasticidade constante de transformação) entre diferentes produtos para 

cada região. 

No segundo nível da Erro! Fonte de referência não encontrada.1 temos a 

estrutura da oferta de terra segundo os diferentes usos representando o ajuste dinâmico 

no mercado de terra. Essa estrutura permite que o fator terra se mova entre as diferentes 

categorias de terra entre o ano t e o ano t + 1. Uma função CET não conseguiria capturar 

o processo de conversão entre os tipos de usos da terra. Para isso, o processo de conversão 

é controlado por meio de uma matriz de transição que representa as possibilidades de 

conversão da terra entre o ano t e o ano t +1. A matriz representa a mobilidade da terra 

entre os usos, indicando as possibilidades de transformação dos diferentes usos da terra. 

A matriz de transição captura o fato de que terras mais produtivas são inicialmente 

utilizadas no processo produtivo e, ao mesmo tempo, a utilização marginal da terra que 

poderia ser convertida em uso produtivo é limitada. O processo econômico de conversão 

da terra ocorre da seguinte forma: as florestas seriam inicialmente convertidas em áreas 

para pasto, que após algum tempo estariam aptas para serem convertidas em áreas para 

lavoura (FERREIRA FILHO e HORRIDGE, 2012; CATTANEO, 2002; MACEDO et. 

al, 2012; BARONA et. al, 2010).  

Portanto, a matriz mostra que a conversão entre os usos, por exemplo, entre pasto 

e lavoura é mais fácil de ser realizada do que entre floresta desmatada para lavoura 

diretamente. Se a diferença entre a quantidade de terra empregada na produção agrícola 

e a área total da região é grande, então os aumentos na demanda por terra vão conduzir a 

uma maior conversão de terra para a utilização agrícola. Isso, por sua vez, vai levar a um 

aumento na remuneração da terra para compensar os custos associados a esta conversão. 

A matriz de transição de uso da terra do modelo BLUME foi extraída da 

Plataforma MapBiomas (SOUZA et al. 2020)8 que fornece os dados não somente de 

cobertura e uso do solo dos municípios brasileiros, mas também os dados de transição 

anual entre os períodos de 1985 a 2019. Dessa forma, foi possível agregar as informações 

municipais e construir as matrizes de transição das 48 regiões do modelo BLUME. Os 

dados do MapBiomas possuem 4 níveis de classificação do solo. Para essa pesquisa 

utilizou-se o nível 2 de classificação que condiz com as classes do 4º Inventário Nacional 

de Emissões e Remoções Antrópicas dos Gases do Efeito Estufa. Optou-se por 

compatibilizar o modelo com esse nível de classificação uma vez que a matriz de 

emissões são construídas com base nos dados do 4º Inventário, o que justifica a 

necessidade de compatibilização das classes. 

Nas Tabela 1 e 2 abaixo encontra-se as matrizes de transição do uso da terra que 

alimentam o ano base do BLUME para o Brasil e a região de MG_Cerrado.  Os totais das 

linhas e colunas refletem o uso de terra nos anos de 2010 e 2016 e o interior da matriz 

mostra a transição entre os diferentes usos do solo no período analisado. De acordo com 

os dados, 14,1 milhões de hectares de Pastagem foram convertidas em Lavouras entre 

2010 e 2016 e 20,1 milhões de hectares de Floresta Natural se transformou em Pastagem. 

Observa-se ainda uma área significativa de Pastagem convertida em Floresta Natural, 

cerca de 12,6 milhões de hectares, o que é condizente com as políticas de reflorestamento 

 
8 https://plataforma.brasil.mapbiomas.org/ 
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e recuperação de pastagem implementadas nesse período pelo Plano ABC. A mesma 

dinâmica pode ser observada na região de MG_Cerrado. 

 
Tabela 1: Matriz de Transição do Uso da Terra entre 2010 x 2016 do Brasil (Milhões de Hectares) 

Brasil Lavoura Pastagem 
Floresta 

Plantada 

Floresta Natural 

e Demais Usos 

Total 

2010 

Lavoura 54.1 6.3 0.3 3.8 64.5 

Pastagem 14.1 154.7 0.8 12.6 182.2 

Floresta Plantada 0.0 0.0 6.4 0.2 6.6 

Floresta Natural e Demais Usos 5.9 20.1 0.9 571.9 598.7 

Total 2016 74.1 181.1 8.3 588.4 852.0 

Fonte: Construção própria com base nos dados municipais da Plataforma MapBiomas (Souza et al. 2020) 

 

 

Tabela 2: Matriz de Transição do Uso da Terra entre 2010 x 2016 da região MG_Cerrado (Milhões de Hectares) 

MG_Cerrado Lavoura Pastagem 
Floresta 

Plantada 

Floresta Natural 

e Demais Usos 

Total 

2010 

Lavoura 1.92 0.19 0.02 0.03 2.16 

Pastagem 0.79 10.74 0.14 0.92 12.59 

Floresta Plantada 0.00 0.00 1.39 0.00 1.40 

Floresta Natural e Demais Usos 0.09 1.45 0.14 13.89 15.58 

Total 2016 2.80 12.38 1.69 14.85 31.72 

Fonte: Base de dados municipais da Plataforma MapBiomas (Souza et al. 2020) com regionalização própria 

 

 

2.2. O Módulo de emissões  

 

O modelo desenvolvido para essa pesquisa também captura as emissões de GEE 

provenientes das mudanças do uso da terra e de outras fontes poluentes como o uso de 

combustíveis fósseis e processos industriais. Graças a regionalização adotada, é possível 

controlar a heterogeneidade das emissões dos processos de transição do uso do solo, que 

são bastante distintas entre os biomas brasileiros. Por exemplo, a conversão de áreas 

florestais em pastagens, liberam mais gás carbônico na Amazônia do que no bioma 

Cerrado. Essa heterogeneidade é capturada no modelo. A construção do modulo de 

emissões seguiu, em linhas gerais, o procedimento adotado por Silva (2015) e a 

especificação teórica do modelo BeGreen (MAGALHÃES, 2013). 

Para capturar as emissões provenientes das mudanças do uso do solo foi associado 

á matriz de transição da terra matrizes de emissões. As matrizes de emissões foram 

construídas e regionalizadas com base nos dados do 4º Inventário Nacional de Emissões 

e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa9. Neste relatório são apresentadas as 

estimativas das emissões antrópicas por fontes e remoções por sumidouros associadas ao 

setor Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas (LULUCF), para o período de 

1990 a 2016 e para os cinco biomas brasileiros.  

Para compatibilizar esses dados com as 48 regiões do modelo BLUME foi adotado 

uma regionalização via shares, ou seja, foi calculado a participação da transição de uso 

da terra de cada região sobre a transição do seu respectivo bioma. Essa participação foi 

utilizada para calcular o total de emissões dessa região. Por exemplo, na região 

 
9 Versão Consulta Pública a Especialistas publicada em maio de 2020 
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AC_Amazônia cerca de 0,28 milhões de hectares de floresta se transformaram em 

pastagem entre 2010 e 2016. Isso corresponde a 3,7% da mesma transição em todo o 

bioma Amazonia. Segundo o 4º Relatório LULUCF, o processo de transição de floresta 

em pastagem no bioma Amazonia emitiu cerca de 2.250.410 Gg10 de CO2eq11 nesse 

período. Por tanto, para a região AC_Amazônia foi atribuído 3,7% desse valor, ou seja, a 

região emitiu cerca de 82.769 gg de CO2eq. Segue abaixo as matrizes de emissão nacional 

e da região MG_Cerrado, a nível de comparação. 
 

Tabela 3: Matriz de Emissão da Transição do Uso da Terra entre 2010 x 2016 do Brasil (gg de CO2eq) 

Brasil Lavoura Pastagem 
Floresta 

Plantada 

Floresta Natural 

e Demais Usos 

Total 

2010 

Lavoura 0 1.943 -3.378 662 -773 

Pastagem 39.677 2.360 -27.550 3.075 17.561 

Floresta Plantada 3.484 9.605 1.123 -2.954 11.258 

Floresta Natural e Demais Usos 74.002 454.072 9.548 -283.552 254.070 

Total 2016 117.163 467.980 -20.257 -282.769 282.117 

Fonte: Construção própria com base nos dados do 4º Relatório LULUCF 

 

 

 

 

Tabela 4: Matriz de Emissão da Transição do Uso da Terra entre 2010 x 2016 da região MG_Cerrado (gg de CO2eq) 

MG_Cerrado Lavoura Pastagem 
Floresta 

Plantada 

Floresta Natural 

e Demais Usos 

Total 

2010 

Lavoura 0 -128 -667 7 0 

Pastagem 2.915 495 -4.257 123 2.915 

Floresta Plantada 970 1.364 0 251 970 

Floresta Natural e Demais Usos 1.983 19.243 -150 -1.207 1.983 

Total 2016 0 -128 -667 7 0 

Fonte: Construção própria com base nos dados do 4º Relatório LULUCF. 

 

Na Tabela 3, observa-se que a transição de Floresta Natural em Pastagem é a maior 

emissora entre o período de 2010 e 2016, tanto no Brasil, com 454.072 gg de CO2eq,  

quanto na região MG_Cerrado com 19.243 gg de CO2eq. Esse é um dos principais 

motivos para a contensão do desmatamento, especialmente no bioma Amazonia e 

Cerrado.  

O modelo BLUME vai além das emissões antrópicas do uso e mudança da terra, 

ele captura as emissões provenientes das atividades setoriais e uso de combustíveis. Para 

a incorporação dessas emissões foi utilizado como referencia o BeGreen 

(MAGALHÃES, 2013), modelo desenvolvido para a análise de políticas de redução de 

GEE na economia brasileira.  

As emissões derivadas de combustíveis e atividade econômica foram obtidas do 

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

 
10 Gg = Gigagramas = 1 tonelada 

11 A equivalência em dióxido de carbono, CO2eq, é uma medida que expressa a quantidade de GEE em termos 

equivalentes da quantidade de dióxido de carbono (CO2). Essa medida leva em conta o potencial de aquecimento 

global dos gases envolvidos e calcula quanto de CO2 seria evitado se todos os GEEs fossem emitidos nesse padrão. 
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SEEG é uma iniciativa do Observatório do Clima que compreende a produção de 

estimativas anuais das emissões de gases de efeito estufa (GEE) no Brasil12.  

As emissões foram associadas a 15 combustíveis: Petróleo, Gás natural, Carvão 

metalúrgico, Carvão Mineral, Lenha, Carvão vegetal, Bagaço de cana, GLP (Gás 

Liquefeito de Petróleo), Gasolina, Álcool, Óleo Combustível, Óleo Diesel, Querosene, 

Coque e Outros Produtos do Refino. Estas informações foram adaptadas aos setores do 

modelo, de forma a correlacionar o uso de combustíveis dos setores com a emissão de 

GEE.  

Outra forma importante de emissões são as associadas ao processo produtivo dos 

setores. Estas se caracterizam por não serem associadas ao uso de combustíveis fosseis, 

mas à atividade produtiva diretamente. Por exemplo, as emissões de metano dos rebanhos 

são classificadas como emissões pelo processo produtivo do setor pecuário, que no caso 

do modelo BLUME, corresponde ao setor de Bovinos. 

As três fontes emissoras consideradas no modelo, combustíveis, atividade 

produtiva e mudança do uso da terra totalizam 1.148.534 Gg de CO2 eq. Somente os 

combustíveis e atividade produtiva representam 80% das emissões, ou seja, 1.136.417 Gg 

de CO2 eq. Dessas emissões, 95% são domésticas e seguem na Tabela 3 abaixo, 

juntamente com a participação de cada setor nas emissões. A atividade produtiva é a fonte 

mais poluente, totalizando 704.919 Gg de CO2 eq e 36,4% desse total é proveniente do 

setor de Bovinos. Já os combustíveis correspondem a 45% das emissões domésticas, 

totalizando 375,195 Gg de CO2 Eq. Como era de se esperar, os setores de Transporte de 

Carga e Transporte de Outros são os que mais poluem, participando com 28% e 25% 

respectivamente. O setor de Industria Diversas também apresenta participação 

significativa nas emissões dos combustíveis, cerca de 14%. Isso se justifica uma vez que 

muitos setores intensivos em combustíveis estão agregados no setor Indústria Diversas 

do modelo BLUME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
12 https://seeg.eco.br/ 

http://www.observatoriodoclima.eco.br/
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Tabela 3: Emissões domésticas associadas ao uso de combustíveis, etanol e atividade produtiva (Gg CO2 eq) e 

participação dos setores (%) 

Setores 
Combustível 

(Gg CO2 eq) 
Participação setorial (%) 

Atividade 

Produtiva  

(Gg CO2 eq) 

Participação setorial (%) 

Arroz 473 0,1% 15.093 2,1% 

Trigo.e.outros.cereais 0 0,0% 0 0,0% 

Milho.em.grão 1.286 0,3% 6.742 1,0% 

Algodão.e.Fibras 385 0,1% 833 0,1% 

Cana.de.açúcar 1.985 0,5% 11.291 1,6% 

Soja.em.grão 4.698 1,3% 16.351 2,3% 

Mandioca 304 0,1% 730 0,1% 

Fumo.em.Folha 309 0,1% 742 0,1% 

Frutas.Cítricas 36 0,0% 139 0,0% 

Feijão.em.Grão 264 0,1% 633 0,1% 

Outros.Temporária 1.430 0,4% 3.431 0,5% 

Laranja 254 0,1% 546 0,1% 

Café.em.grão 701 0,2% 1.491 0,2% 

Outros.Permanente 871 0,2% 3.364 0,5% 

Bovinos 2.115 0,6% 256.515 36,4% 

Outros.Animais 799 0,2% 96.923 13,7% 

Leite.de.Vaca 1.042 0,3% 53.613 7,6% 

Leite.de.Outros. 0 0,0% 0 0,0% 

Suínos 354 0,1% 11.830 1,7% 

Aves 993 0,3% 10.635 1,5% 

Ovos 0 0,0% 0 0,0% 

Silvicultura 1.006 0,3% 201 0,0% 

Extração.Vegetal 0 0,0% 0 0,0% 

Pesca.Agrícola 300 0,1% 100 0,0% 

Indústria.Extrativa 18.755 5,0% 25.148 3,6% 

Carne.Bovina.e.Outros 377 0,1% 1.105 0,2% 

Carne.Suíno 44 0,0% 524 0,1% 

Carne.Aves 189 0,1% 375 0,1% 

Pesca.Industrial 12 0,0% 0 0,0% 

Leite.Resfriado/Past. 89 0,0% 2.395 0,3% 

Outros.Laticínios 151 0,0% 0 0,0% 

Rações.Animais 279 0,1% 0 0,0% 

Alimentos.e.Bebidas 2.669 0,7% 6.152 0,9% 

Vestuário.e.Têxteis 622 0,2% 0 0,0% 

Calçado.e.Couro 139 0,0% 0 0,0% 

Produto.de.Madeira 50 0,0% 0 0,0% 

Celulose 3.850 1,0% 6.288 0,9% 

Indústria.Diversa 53.323 14,2% 86.587 12,3% 

Etanol.e.Biocombustível 0 0,0% 0 0,0% 

Produto.Químico. 1.531 0,4% 2.971 0,4% 

Adubo.e.Fertilizante 1.713 0,5% 0 0,0% 

Def..Agrícola.e.Desinf. 1.245 0,3% 0 0,0% 

Eletrônicos 744 0,2% 15.591 2,2% 

Maquinas.e.Equip..Aut. 922 0,2% 0 0,0% 

Serviços 43.794 11,7% 0 0,0% 

Eletricidade,.Gás.e.Outro

s 
0 0,0% 0 0,0% 

Construção 0 0,0% 66.581 9,4% 

Com,.Atacado.e.Varejo 1.608 0,4% 0 0,0% 

Transporte.de.Carga 105.461 28,1% 0 0,0% 

Transporte.de.Outros 94.733 25,3% 0 0,0% 

Inst..Fin..e.Seguro 0- 0,0% 0 0,0% 

Setor.Publico 627 0,2% 0 0,0% 

Famílais 22.632 6,0% 0 0,0% 

Governo 0 0,0% 0 0,0% 

Total 375.165 100,0% 704.919 100,0% 
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Portanto, o modelo BLUME possui a capacidade de analisar não somente os impactos 

econômicos, mas também os impactos ambientais da expansão da fronteira agropecuária, 

de políticas de redução do desmatamento, dentre outas questões diretamente relacionadas 

as mudanças climáticas, tornando-se uma ferramenta útil para análise e criação de 

políticas econômicas aliadas a mitigação dos gases do efeito estufa. 

 

3. Simulações e Resultados 

 

3.1 Cenário de Referencia 

 

O cenário de referência do BLUME simula uma trajetória tendencial de 

crescimento da economia brasileira. Esse cenário possibilita visualizar as diferentes 

trajetórias dos indicadores econômicos ao longo do tempo e o impacto dos choques de 

políticas nessa trajetória. A diferença entre o cenário de referência com o cenário de 

política representa, o efeito da imposição da política de desmatamento zero, por exemplo. 

Os resultados do modelo são normalmente apresentados como o desvio acumulado de 

determinada variável (indicador) em relação ao seu valor acumulado no cenário de 

referência. 

O cenário de referência estabelecido adota um crescimento de 2,2% a.a. para a 

economia brasileira de 2021 a 2040, acomodando também o crescimento da população 

em cada região, crescimento da produtividade da terra (0,9% a.a.) e do trabalho (0,5% 

a.a.), e a dinâmica esperada de alguns produtos agrícolas exportados. Nesse cenário, o 

bioma cerrado seria a região mais dinâmica (2,27% a.a. PIB), seguido do Bioma 

Amazônia (2,17% a.a).  

Esse cenário projeta um “desmatamento econômico” no Brasil de 34 milhões de 

hectares acumulados de 2021 a 2040. Vale destacar que o modelo lida com desmatamento 

que é resultado da tendencia de expansão das atividades produtivas, o que portanto exclui 

desmatamento ilegal, grilagem ou mineração. Dos 34 milhões de hectares desmatados 

nesse cenário, 14 milhões de hectares seriam deslocados para pastagem, 12 milhões para 

culturas e 8 milhões para floresta plantada.  

Nas regiões que formam o bioma Amazônia, o desmatamento acumulado seria de 10 

milhões de hectares de 2021 a 2040, dos quais 7,6 milhões de hectares em pastagem e 

2,24 milhões em culturas. Esse desmatamento equivale a 526 mil hectares por ano de 

2021 a 2040, que em termos de área seria o equivalente a cerca de 740 mil campos de 

futebol desmatados por ano. No bioma Cerrado, o desmatamento seria de 15 milhões de 

hectares, 8 milhões deslocados para culturas, 3 milhões para pastagens e 5 milhões para 

florestas plantadas. 

Uma dimensão do efeito ambiental desse desmatamento é medir as emissões de gases 

de efeito estufa (GEE) que o corte de florestas gera. No modelo, conseguimos capturar 

esse efeito por meio de dados detalhados de cada região e bioma e características do solo. 

A equivalência em dióxido de carbono, CO2eq, é uma medida que expressa a quantidade 

de GEE em termos equivalentes da quantidade de dióxido de carbono (CO2). Essa medida 

leva em conta o potencial de aquecimento global dos gases envolvidos e calcula quanto 

de CO2 seria evitado se todos os GEEs fossem emitidos nesse padrão. Nesse cenário da 

economia brasileira, as mudanças de uso da terra geram 84.700 gigagramas13 de CO2eq 

de emissões, sendo 39.700 no Bioma Amazônia, e 29.600 no Cerrado. Essas emissões 

equivalem a cerca de 7% do total das emissões brasileiras de 2015. 

 

 
13 1 gigagrama equivale a 1 tonelada. 
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3.2 Cenário de Política de Desmatamento zero e Investimento nos Setores 

Agropecuários 

 

O primeiro exercício com o modelo BLUME simula o desmatamento zero no bioma 

da Amazonia. Uma pergunta importante é o efeito econômico (custos) da imposição de 

desmatamento zero no Bioma Amazônia, e como esses custos econômicos poderiam ser 

evitados com investimento nas atividades que usam áreas de cultivo ou pastagens. Com 

esses investimentos, evitar-se-ia parte do desmatamento e das emissões do 

“desmatamento econômico”, representando um ganho ambiental importante e neutro, do 

ponto de vista econômico, nas regiões. 

O modelo de simulação desenvolvido no NEMEA-Cedeplar permite estudar as 

implicações desse cenário de desmatamento zero e investimento no Bioma Amazônia. 

Para isso, estipulamos um investimento nos setores agropecuários de forma que o impacto 

negativo da política de desmatamento zero na atividade econômica (PIB) não ocorreria 

em nenhuma das regiões desse Bioma. Em outras palavras, implementamos uma política 

de investimento verde nessas regiões, condicionada ao desmatamento zero. 

Vale destacar que os resultados das simulações não representam previsões strictu 

sensu da economia, mas sim projeções sobre os impactos de cada um dos cenários 

considerados. Esta advertência faz-se necessária porque os modelos de equilíbrio geral 

computável não são modelos de previsão econômica e sim modelos de projeção 

parametrizados (DOMINGUES, 2002). Isso significa que embora sejam quantificados, 

os resultados devem ser interpretados do ponto de vista qualitativo, ou seja, em termos de 

direção e relações, do que propriamente do ponto de vista quantitativo exato. 

O modelo estimou que o investimento total de R$1,45 bilhões de reais em 20 anos, 

nos setores associados ao uso da terra no Bioma Amazônia, permitiria neutralizar os 

impactos negativos da política de desmatamento zero, além de trazer benefícios 

econômicos. Esse montante equivale ao investimento de 0,02% do PIB da região do 

Bioma Amazônia por ano nesse período. 

Esse cenário permitiria que nenhuma região do Bioma Amazônia apresentasse perdas 

econômicas, e geraria crescimento adicional acumulado de 0,64% (2021-2040), assim 

como os demais biomas (0,18% no cerrado e 0,24% na Caatinga).  A economia brasileira 

como um todo apresentaria um crescimento adicional de 0,21% no PIB (o equivalente a 

R$18 bilhões) e de 0,24% no emprego (equivalente a 173 mil postos de trabalho 

adicionais). 

O Bioma Amazônia acumularia adicionalmente 0,48% de emprego e 1,25% de capital 

(uso de máquinas e equipamentos). Seriam evitadas emissões de 40.000 gigagramas de 

CO2eq de GEE derivados das transições de uso da terra. Se considerarmos o valor do 

investimento na simulação (R$1,45 bilhão) e o efeito de redução de emissões, teria-se 

investido R$36 por tonelada de emissões de carbono evitadas. Se compararmos com 

preços internacionais de mercado de carbono, trata-se de um custo muito baixo, uma vez 

que este se encontrava em R$330 por tonelada no mercado Europeu (em 04/05/2021). 

O gráfico abaixo apresenta a trajetória de crescimento econômico no Bioma 

Amazônia no cenário referencial e no cenário com desmatamento zero e investimento. É 

visível que ao longo do tempo a região acumula um diferencial significativo de 

crescimento. 
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Gráfico 1: Crescimento econômico no Bioma Amazônia nos cenários de referência e com desmatamento zero mais 

Investimento (var. % a.a.) 

 
Fonte: Resultados das simulações com o modelo BLUME do NEMEA-Cedeplar. 

 

Os ganhos monetários de atividade econômica do cenário de desmatamento zero 

com investimentos no Bioma Amazônia estão representados no gráfico abaixo. O ganho 

do cenário de desmatamento zero atingiria R$300 milhões de reais em relação ao ano de 

2040, e cerca de R $2,7 bilhões de reais no período 2021-2040. Assim, o efeito líquido 

seria de R$1,25 bilhões no PIB do Bioma Amazônia (subtraindo o investimento de 

R$1,45 bilhões).  
  

Gráfico 2: Ganhos econômicos anuais no Bioma Amazônia no cenário de desmatamento zero com investimento (R$ 

milhões sobre o PIB da região) 

 
Fonte: resultados das simulações com o modelo BLUME do NEMEA-Cedeplar. 

  

Os gráficos da Figura 1 mostram os cenários de emissões de GEE no Bioma 

Amazônia. A política de desmatamento zero e investimento implica a quase eliminação 

de emissões do uso da terra, e redução significativa no total de emissões da região. 
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Figura 1 - Cenários de emissões anuais de Gases de Efeito Estufa no Bioma Amazônia (em Gg CO2eq) 

  

Fonte: resultados das simulações com o modelo BLUME do NEMEA-Cedeplar. 

 

A redução significativa das emissões do uso da terra se deve pela redução da 

necessidade de terra para a produção agropecuária, como mostra a Figura 2, uma vez que 

os investimentos permitem a substituição de terra por outros fatores produtivos (como 

capital e trabalho). O investimento nos setores produtivos e intensivos em terras 

agropecuárias provocaria um aumento da produtividade da terra, causando um efeito 

poupa-terra e consequentemente ganhos ambientais.  

  

  
Figura 2 - Cenários de uso de áreas para a produção agropecuária e de extração vegetal no bioma Amazônia (em 

milhões de hectares) 

  

  

Fonte: resultados das simulações com o modelo BLUME do NEMEA-Cedeplar. 

 

  O investimento seria alocado, na Bioma Amazônia, para a expansão do uso de 

máquinas, equipamentos e tecnologias mais produtivas de setores agropecuários (em 

média acréscimo de 12% nesses fatores) e emprego (0,76%). A região experimentaria 

uma expansão adicional da produção agropecuária (1,7%), com destaque para a soja 

(3,3%), milho (2,1%) e extrativa vegetal e silvicultura (4,3%). Outros setores também 

seriam impactados positivamente nesse cenário, como serviços (0,5%), adubos e 
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fertilizantes (0,6%), construção civil (1,3%) e transportes (0,4%). O consumo das famílias 

seria afetado positivamente em 0,46%, e o preço de produtos agrícolas pecuaria em média 

-1%.  

A figura 3 apresenta os produtos agrícolas no Bioma Amazônia, com a 

participação na produção da região (gráfico da esquerda) e o impacto do cenário de 

desmatamento zero e investimento (gráfico da direita). A produção de bovinos é o produto 

com impacto negativo mais relevante, embora pequeno (-0,5% no acumulado 2021-40). 

Esse impacto negativo na pecuária bovina no Bioma Amazônia é compensado pelo 

aumento da produção nas demais regiões, como Cerrado (0,32%) e Pantanal (0,35%), de 

forma que a produção nacional de bovinos tem ligeiro crescimento (Figura 4). Alguns 

produtos com pouca participação na região (Frutas, Arroz, Algodão e Silvicultura) 

apresentam ganhos percentuais relevantes no cenário de desmatamento zero, o que indica 

potencial de diversificação da produção agrícola na região.  

  
Figura 3 - Produção agropecuária e extrativa no Bioma Amazônia:  participação e impacto do cenário de 

desmatamento zero com investimento 

 
Fonte: resultados das simulações com o modelo BLUME do NEMEA-Cedeplar. 
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Figura 4 - Produção pecuária de bovinos no Brasil (desvio % acumulado do cenário de investimento e desmatamento 

zero em relação ao cenário de referência)

 
Fonte: resultados das simulações com o modelo BLUME do NEMEA-Cedeplar. 

 

Há de se considerar, entretanto, que regiões fora dessa política, como o Cerrado, 

podem apresentar um aumento do desmatamento por um efeito de deslocamento de 

atividades para regiões em que a restrição não ocorresse. Estimamos que esse efeito 

ambiental seria relativamente pequeno: perda de -0,2 milhões de hectares de florestas e 

expansão de 0,3 milhões de hectares em pastagens, com o aumento de 1,15% da pecuária 

de bovinos na região e 300 gG de CO2eq de gases de efeito estufa no Cerrado.  

Os gráficos da Figura 5 ilustram como se modificaria a utilização do solo no Brasil 

com o cenário de desmatamento zero e investimento no Bioma Amazônia. A redução do 

desmatamento (área de florestas) ocorreria por meio da redução de áreas para pastagens 

e culturas, e o aumento de áreas de florestas plantadas. Não ocorreria perda econômica 

nessas modificações porque o investimento compensaria com a ampliação do uso de 

capital e de técnicas mais produtivas.  
 

Figura 5 - Cenários de uso de áreas para a produção agropecuária e de extração vegetal no Brasil (em milhões de 

hectares) 
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Fonte: resultados das simulações com o modelo BLUME do NEMEA-Cedeplar. 

 

   

4. Conclusão 

 

Em resumo, os ganhos para a região do Bioma Amazônia seriam (acumulado 2021-

40): 

  

• PIB: 0,64 % ou R$ 2,72 bilhões 

• Emprego: 0,48 % 

• Bem-Estar das Famílias: 0,45 % ou R$ 1,47 bilhões 

• Área não desmatada: 10 milhões de hectares 

• Emissões Evitadas: 40.000 gG CO2eq 

 

Esses números fundamentam a conclusão de que a eliminação do desmatamento 

do Bioma Amazônia para fins produtivos é factível e com custo relativamente baixo, com 

benefícios relevantes para manter a floresta em pé e sequestrar emissões decorrentes do 

uso da terra. O fim de incentivos a investimentos verdes, como o Fundo Amazônia é, 

portanto, uma perda importante para o desenvolvimento sustentável da região.  
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