E SE REDUZIRMOS O CONSUMO DE CARNE BOVINA NO BRASIL?
Luciana Schneider Parzianello1
Terciane Sabadini Carvalho2
Resumo
Em prol da sustentabilidade e da saúde humana, uma mudança de hábitos alimentares faz-se
necessária. A carne bovina, dentre todos os alimentos é a que produz maior impacto ambiental e
está associada a diversas doenças crônicas. O Brasil é um dos maiores consumidores de carne do
mundo, equiparado aos países desenvolvidos, e a maior parte de suas emissões de gases de efeito
estufa estão relacionadas ao desmatamento e às atividades agropecuárias. Portanto, este artigo visa
projetar os impactos econômicos e ambientais de uma redução de consumo de carne bovina no país
via mudança na preferência das famílias. Para isso, será utilizado um modelo de Equilíbrio Geral
Computável interregional dinâmico para regiões da Amazônia Brasileira, Matopiba e restante do
Brasil, que possui um módulo de mudanças do uso da terra e permite substituição entre os
diferentes alimentos em sua estrutura de consumo e produção. Os resultados mostram que uma
redução de 10% do consumo de carne bovina contribuiria para evitar o desmatamento de uma área
de 16.643 km² na Amazônia e Matopiba e que o impacto no PIB nacional seria praticamente nulo
em 2030.
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Abstract
In favor of sustainability and human health, a dietary change is urgent. Beef, among all foods, has
the greatest environmental impact and is associated with several chronic diseases. Brazil is one of
the largest consumers of meat in the world, on par with developed countries, and most of its
greenhouse gas emissions are related to deforestation the cattle ranching activities. Therefore, this
article projects economic and environmental impacts of a beef consumption reduction by
households preference changes in the country. For this, a dynamic interregional Computable
General Equilibrium model will be used for regions of the Brazilian Amazon, Matopiba and the rest
of Brazil, which has a land use change module and allows substitution between different foods in its
consumption and production structure. The results show that a 10% reduction in beef consumption
could contribute to avoid a 16.643 km² area of deforestation and practically zero impact in national
GDP by 2030.
Keywords: beef, computable general equilibrium, deforestation.
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1.

INTRODUÇÃO

A Organização das Nações Unidas (ONU) recomendou em 2019 que os indivíduos
modificassem suas dietas em prol da sustentabilidade do planeta, e da própria saúde (IPCC-2019).
Isto implicaria na redução do consumo de carne, em especial a bovina, devido seu alto impacto
ambiental.
O Brasil é um dos maiores produtores, exportadores e mercado consumidor de carne bovina e
detentor da maior porção da Amazônia. Grande parte do desmatamento na Amazônia Brasileira se
deve à expansão da fronteira agrícola na região, principalmente ao crescimento da pecuária bovina
(Rivero et al., 2009; Fearnside, 2017).
A demanda global de carne tem projeção de alta (Gerber et al., 2013), com o aumento da
população mundial e da renda dos países emergentes, e as exportações brasileiras atendem
majoritariamente aos países responsáveis por esta tendência, como a China. Então a demanda
externa pode não cair nas próximas décadas, mas seria importante, para aliviar o impacto ambiental,
reduzir a demanda interna por carne, visto que o consumo atual está acima do recomendado pela
OMS (FAO, 2017; OMS, 2015).
A média de consumo de carne per capita mundial, seja carne bovina, suína, de aves ou
pescado, é de 43 kg (FAO, 2017) e enquanto o recomendado é de até 25 kg per capita anuais (OMS,
2015). Os países asiáticos ainda estão abaixo desta média, mas o Brasil não. Assim como os países
desenvolvidos, o Brasil consome de 2 a 3 vezes esta média. Este excesso de consumo de carne
favorece a incidência de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes tipo 2, câncer e obesidade. E
considerando especificamente a carne bovina, que é a que oferece mais risco à saúde, o consumo
per capita no Brasil precisaria cair em 40% para atender ao limite máximo sugerido pela OMS.
Alguns consumidores, preocupados com a saúde, o meio ambiente, e também com a
crueldade animal, já iniciaram um processo de mudança de dieta. Nota-se alguma mudança de
preferências e hábitos alimentares, mas que ainda não é suficiente para aliviar a pressão ambiental.
Na última década, o Reino Unido teve queda de 17% no consumo médio de carne, enquanto a
necessidade de redução é superior a 50% (McMichael et al., 2007; Stewart et al., 2021). Neste
contexto, alguns países como Inglaterra, Espanha, Suíça, Dinamarca, Noruega, Alemanha e Nova
Zelândia, já iniciaram debates sobre políticas públicas que podem contribuir para a redução do
consumo per capita de carne e de outros produtos animais (Godfray et al., 2018; Willet et al., 2019;
TAPPC, 2021; Hundsheid et al., 2022). Não deveria o Brasil avançar neste debate também?
Mitigar emissões no setor agropecuário é mais efetivo pelo lado da demanda do que pelo lado
da oferta (Hedenus et al., 2014). Pelo lado da oferta, há necessidade de investimentos e avanço
tecnológico que podem exigir um longo prazo para surtir algum efeito, além do setor agropecuário
ser de difícil fiscalização. Pelo lado da demanda, não é necessário aguardar avanço tecnológico e a
demanda pode direcionar os produtores a migrarem para outras culturas de menor impacto
ambiental.
Desse modo, o presente artigo visa contribuir para o debate sobre uma redução do consumo
de carne no Brasil via mudança de preferências de consumo. Para isso, utiliza um modelo de
equilíbrio geral computável dinâmico, interregional, com 32 mesorregiões da Amazônia, Matopiba
e resto do Brasil, o REGIA +, que possui um módulo de uso da terra. Além disso, foram
incorporadas mudanças nas estruturas de produção e consumo do modelo para permitir a
substituição entre os diferentes grupos de alimentos.
Uma mudança de preferências que gere queda na demanda por carne bovina pode fazer o
setor de alimentos demandar menos insumos da pecuária bovina, e por conseguinte reduzir o

impacto ambiental desta atividade, desacelerando o desmatamento na Amazônia e,
consequentemente, as emissões de carbono. Além disso, muitas regiões na Amazônia tem grande
produção pecuária, o que pode causar perdas econômicas se a queda desta atividade não induzir o
aumento de outros setores econômicos. Entender estes impactos regionalmente se torna relevante
dada a grande heterogeneidade existente.
Este estudo está dividido em mais três seções, além desta introdução. Na próxima, é
apresentada uma revisão de literatura sobre o tema. A terceira seção descreve a metodologia
utilizada, base de dados e estratégia de simulação. Em seguida, os resultados são apresentados e
discutidos e, por fim, tem-se as considerações finais.
2.

REVISÃO DE LITERATURA

Como consta no relatório do IPCC, produtos de origem aminal têm maior impacto ambiental,
em relação às emissões de gases de efeito estufa (GEE), uso de terra e água, eutroficação e
acidificação, dentre todos os alimentos (Poore e Nemecek, 2018). Segundo Tilman e Clark (2014), a
produção pecuária representa 14,5% das emissões de GEE do planeta, o que se traduz em 56% das
emissões do setor agropecuário. Ainda, apesar de produzir apenas 18% dos alimentos, a pecuária
utiliza cerca de 83% da área agrícola mundial (Poore e Nemecek, 2018).
Os impactos causados pela produção de carne de animais ruminantes, como os bovinos, são
100 vezes maiores que os impactos gerados por uma dieta à base de plantas (Clark e Tilman, 2017).
Os animais ruminantes emitem dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O) e metano (CH4),
através da fermentação entérica e pelo manejo dos dejetos, que representam 41% das emissões da
pecuária, e o cultivo de cereais e fertilização do pasto para a alimentação do rebanho, e emitem
mais 21% das emissões (Gerber et al., 2013).
Outro problema apontado pela literatura é a ineficiência nutricional e energética da produção
de carne, que pode agravar a insegurança alimentar do mundo. A pecuária requer 2,5 a 10 vezes
mais energia para produzir a mesma quantidade de calorias e proteínas que os cereais (Molden et
al., 2007). Cerca de um terço da produção de cereais do mundo é usada para a alimentação dos
animais que são consumidos pelos humanos, e neste processo, dois terços das calorias são perdidas
(Cassidy et al., 2013). Além disso, para cada 1 kg de carne bovina, o consumo de água doce chega a
15.000 litros, contra 2.000 litros para a produção de 1 kg de cereais (Molden et al., 2007).
Logo, a mudança de dieta recomendada pela ONU implica em reduzir o consumo de carne,
principalmente bovina. E este é um tema bastante relevante para o Brasil, por ser um dos maiores
produtores e exportadores de carne bovina. Em 2020, o país possuía o maior rebanho do mundo,
com 217 milhões de cabeças, ou seja 14,3% do rebanho mundial (FAOSTATS, 2021). Outro ponto
importante é que a população brasileira está entre os maiores consumidores de carne do mundo, na
mesma faixa de consumo per capita dos países desenvolvidos (FAO, 2017). A recomendação da
OMS é de ingestão máxima de 25 kg per capita ao ano para todas as carnes e apenas 15 kg de carne
vermelha. O consumo de carnes no Brasil é de 99 kg per capita anuais, patamar similar ao dos
países desenvolvidos. Para carne bovina é de 24,4 kg per capita, ou seja, para atender à
recomendação deve-se reduzir o consumo em 40%.
Ao mesmo tempo, o Brasil tem um papel central na mitigação de emissões mundiais do setor
agropecuário, principalmente por seu avanço na região da Amazônia, um bioma fundamental para a
regulação do clima global e que possui um grande estoque de carbono do planeta.
O gado tem grande participação no desmatamento e perda de biodiversidade (IPCC, 2019), e
os sistemas de pecuária extensiva, como o do Brasil, acabam sendo os maiores emissores devido à

ampliação do uso da terra para pasto (Gerber et al., 2013). A pecuária extensiva é responsável por
71% do desmatamento da América Latina (De Sy et al., 2015).
Na Amazônia brasileira, 60% da terra desmatada tem pastagens como cobertura do solo
(Carvalho et al., 2020). No período entre 1985 e 2019, a região Norte do Brasil, que compreende o
bioma amazônico, teve a maior variação positiva no número de bovinos e a partir de 2012
apresentou crescimento absoluto de cabeças de gado, superior ao do Centro-Oeste, embora este
último ainda tenha o maior contingente destes animais (IBGE, 2020). Rivero et al. (2009)
verificaram que o coeficiente de correlação entre cabeças de gado e desmatamento é de 0,7345, e
que a pecuária explica 54% da variação deste último. Em 2020, a pecuária foi o principal uso do
solo em 75% das áreas desmatadas das florestas públicas não destinadas do Brasil (Salomão et al.,
2021).
A expansão do desmatamento acompanha o crescimento da demanda por carne bovina, nos
mercados interno e externo, e é favorecida pelo baixo preço da terra e melhorias de infraestrutra de
transporte na região (Rivero et al., 2009). A pecuária é exercida, na Amazônia Legal, tanto em
propriedades pequenas como nas grandes. No entanto, a maior parte do desmatamento é realizada
pelos médios e grandes produtores de gado (Carvalho, 2014).
A pecuária também participa indiretamente no desmatamento pela grilagem, que é a
apropriação privada ilegal de terras públicas. O deslocamento do gado, para as terras ilegais,
permite uma aparência de empreendimento produtivo, ao mesmo tempo que é um capital de baixo
risco (MMA, 2006), já que requer baixos níveis de capital, pouco preparo do solo e de restrições de
relevo (Rivero et al., 2009). A grande disponibilidade do fator terra na Amazônia desencoraja
investimentos em trabalho e capital, tornando a pecuária extensiva na região uma atividade de baixa
produtividade e competitividade (Carvalho et al., 2016).
O desmatamento e a pecuária bovina tornam o Brasil o sétimo maior emissor de GEE do
mundo. No ano de 2016, do total bruto de 2.278 MtCO2e (milhões de toneladas de CO2
equivalente) emitidos pelo Brasil, 51% — ou seja, 1.167 MtCO2e — foi decorrente de mudanças
no uso da terra (WRI, 2017). Logo, é necessário que o setor agropecuário participe de políticas de
mitigação de emissões no país. Também é o setor brasileiro que mais se beneficiaria com a
atenuação das mudanças climáticas, dada sua dependência do clima e, pela agropecuária ser
massivamente extensiva. Além disso, no Brasil, as plantações dependem do regime de chuvas, pois
apenas 10% das áreas agrícolas são irrigadas (IBGE, 2020).
As mitigações de emissões pelo lado da oferta, no setor agropecuário, são necessárias, mas
requerem avanço tecnológico, investimentos e prazo longo (Pais et al., 2020). As principais
estratégias sugeridas pela literatura para reduzir a emissão de GEE por animal são sequestrar
carbono pela redução e reversão do desmatamento e restauração de solos degradados; reduzir
emissões de metano da fermentação entérica através de melhoria da dieta e digestibilidade dos
animais ruminantes; aumentar a proporção de animais monogástricos na produção pecuária, pois
têm menor pegada ambiental; aprimorar a gestão do estrume, mitigando emissões de metano e
produzindo biogás e; o uso eficiente de fertilizantes para reduzir emissões de óxido nitroso
(McMichael et al., 2007). Aumentar a produtividade pecuária com aprimoramento tecnológico em
alimentação e nutrição, genética, reprodução e saúde animal também pode contribuir (Gerber e
Steinfeld, 2013).
No entanto, mitigar emissões pelo lado da demanda, como sugerida pela ONU (IPCC, 2019),
pode ser mais eficiente, com resultados mais rápidos, mais baratos e ajudariam a pressionar a oferta
a migrar sua produção para alimentos de menor impacto ambiental.

Estratégias de redução de consumo de carne já participam do debate público em diversos
países. O tema atingiu seu pico no ano de 2019, pré-pandemia de COVID-19, mas ganhou força a
partir de 2015, com a publicação da OMS sobre a carne vermelha ter potencial cancerígeno. A carne
vermelha também está associada com outras doenças crônicas como as doenças cardiovasculares,
obesidade e diabetes tipo 2 (Bradbury et al., 2020).
Mesmo com a atual ausência de intervenções formais, os países desenvolvidos já perceberam
uma mudança de comportamento alimentar de uma parcela de suas populações. Tanto as questões
relacionadas ao meio ambiente, quanto as relacionadas à saúde têm incentivado os indivíduos a
reduzir seu consumo de carne (Cordts et al., 2014). A parcela de vegetarianos e veganos (por
escolha, não por necessidade) no mundo ainda é percentualmente pequena, mas já chama a atenção
do mercado. No entanto, há um novo grupo, que está crescendo muito nos últimos anos: os
flexitarianos. Os flexitarianos são aqueles indivíduos que optaram por reduzir seu consumo de
carne, sem restringir radicalmente a dieta (Dagevos, 2021).
Ações como a campanha Meatless Mondays (Segundas-feiras Sem Carne), adotada por mais
de 40 países em 2016, e o movimento Fridays for Future (Sextas Pelo Futuro) promovido pela
adolescente sueca Greta Thunberg, em 2019, tiveram grande impacto como campanha educacional
sobre redução no consumo de carne (Wallis et al., 2021), principalmente na Europa.
Na União Européia, 40% dos indivíduos onívoros reduziram o consumo de carne vermelha.
No Reino Unido, houve queda de 17% no consumo diário médio de carne entre 2008 e 2018, e 39%
da população reportou ter reduzido sua ingestão de carne. Além disso, a proporção de vegetarianos
e veganos na região subiu de 2% em 2008 para 4% em 2018 (Stewart et al., 2021). Também
Austrália, Nova Zelândia, Canadá e Estados Unidos já apresentam uma quantidade considerável de
flexitarianos (Whitton et al., 2021; Dagevos, 2021).
E é essencial que os países desenvolvidos tenham tomado a liderança neste debate, visto que
seu consumo de carne está entre 90 e 120 kg per capita anuais, enquanto a média mundial encontrase em 43 kg. A queda de consumo de quase 20% ainda é muito pouco comparado à necessidade de
redução de 50% a 67%, para manter o nível de consumo dentro das recomendações da OMS, que
seriam 25 kg per capita/ano (Pais et al., 2020), e também para aliviar o impacto sobre o meio
ambiente, especialmente porque há países que estão aumentando seu consumo. Na Ásia, países
como China e Índia, o crescimento da população e da renda per capita têm impulsionado a
demanda, após décadas de índices altos de fome e miséria.
Tanto a adesão ampla da população dos países desenvolvidos, quanto o crescimento do
consumo na Ásia podem ser explicados pela relação do consumo de carne com a renda e a
escolaridade.
Indivíduos com maior renda podem arcar com maiores gastos com carne, e de fato consomem
mais carne que os indivíduos com menos condições financeiras, mas de forma não-linear. Vranken
et al. (2014) verificam, com dados da FAO de 1970 a 2007, para 120 países, que renda per capita e
consumo de carne têm uma relação em formato de U invertido. Eles explicam que a elasticidaderenda da demanda de qualidade de meio-ambiente pode ser o motivo.
Já a relação entre educação e queda no consumo de carne é positiva (Vandermoere et al.,
2019; Kirbis et al., 2021). Indivíduos com maior escolaridade (a partir do ensino médio completo)
são mais abertos à ciência e mais adeptos à busca de novas informações, além de terem maior
consciência e preocupação com a própria saúde e a sustentabilidade ambiental (Kirbis et al., 2021).
Já indivíduos com apenas educação básica, acreditam que uma dieta à base de plantas não proveria
proteína suficiente e faria mal à saúde, mesmo que estudos científicos mostrem evidências positivas
da adesão desta dieta (Lea et al., 2006). Estudos brasileiros também identificaram relação positiva

entre educação e hábitos alimentares mais saudáveis, com redução de consumo de carne vermelha
(Marinho et al., 2007; Schneider et al., 2014).
De fato, mudar hábitos alimentares não é fácil, principalmente quando atinge o consumo de
carne, que está conectado a características culturais, de identidade e até afetivas (Kwasny et al.,
2022). !A maioria das pessoas come carne, porque a maioria das pessoas come carne” (Leenaert,
2017). Por ter um fator social tão forte, a mudança de preferências com relação à carne deve ocorrer
por mecanismos sociais, inclusive com incentivo do Estado com instrumentos fiscais,
informacionais, e comportamentais. Apesar de que, informalmente, as mudanças de dieta já estejam
ocorrendo, as adequações das instituições formais continuam pendentes (Vranken et al., 2014).
A queda de consumo voluntário ainda é tímida em relação à necessidade ambiental e o prazo
disponível para o cumprimento dos objetivos de sustentabilidade. É indispensável a coordenação do
governo na promoção da mudança de hábitos alimentares, principalmente em questões relacionadas
a preço (através de impostos e subsídios), divulgação da política e educação nutricional (de Boer et
al., 2014).
Na Europa já se discute a introdução do meat tax, o imposto sobre a carne, mas tem sido
bastante polêmico. Impostos em mercados competitivos geram perda por peso morto, e sua
aplicação deve ser bem estudada para reduzi-lo ao máximo. Em uma simulação de imposto sobre
carbono na França, os resultados apontaram que taxar apenas a carne vermelha ao invés de todas as
carnes proporciona uma redução de dois terços das emissões a um custo mais baixo para o
consumidor (Bonnet et al., 2018). No entanto, políticas que provoquem mudança nas preferencias
dos consumidores parecem ser mais eficientes economicamente e podem utilizar os instrumentos
informacionais e comportamentais.
Os instrumentos informacionais incluem a descrição de ingredientes e composição nutricional
dos alimentos em seus rótulos, além de selos de certificação, indicando características específicas,
como !cruelty-free” ou o nível numa escala de emissões de GEE. Campanhas apontando benefícios
e malefícios do alimento aos consumidores também são importantes (Bonnet et al., 2020). E
campanhas educacionais nas escolas podem influenciar futuros consumidores, sejam crianças ou
adolescentes, na formação de seus hábitos alimentares e ainda podem influenciar suas famílias (Pais
et al., 2020). Stoll-Kleemann e Schmidt (2017) recomendam o uso de mensagens emocionais e
imagens, porque somente conhecimento não é suficiente para uma mudança de dieta.
Os instrumentos comportamentais abrangem os fenômenos psicológicos como dissonância
cognitiva, cultura, emoções e moralidade. A campanha Meatless Mondays é um exemplo, assim
como os movimentos sociais (Bonnet et al., 2020). A aplicação de nudges bem desenhados também
pode ser efetiva, induzindo o consumidor à escolha que melhor o favoreça (Thaler e Sunstein,
2008). Como por exemplo, em restaurantes, hospitais e cantinas de escolas, oferecer mais opções
saudáveis no cardápio, ou a opção vegetariana em destaque (Pais et al., 2020).
Hábitos de consumo são difíceis de mudar, mas uma campanha bem desenhada com um
conjunto de componentes informacionais, comportamentais pode auxiliar a acelerar a queda de
consumo per capita de carne no país, já que atuam em diminuir a barreira social da mudança de
comportamento. O foco inicial pode ser em carne bovina e depois ser ampliado para outros tipos de
carne. Alguns pesquisadores já realizaram simulações de mudanças de preferências nos hábitos
alimentares na Europa, Estados Unidos, Canadá e mundialmente.
Westhoek et al. (2014) examinaram, com um modelo parcial biofísico para os países da
União Européia, os efeitos de uma redução de 50% da alimentação baseada em alimentos de origem
animal (carnes, ovos e laticínios), por uma dieta à base de plantas. Este nível de redução acomoda
uma dieta balanceada, dentro as recomendações nutricionais. Os resultados apontam redução de

40% nas emissões de nitrogênio e de 25% a 40% nas emissões de GEE, 23% menor uso da terra
para produção de grãos para alimentação pecuária, além da queda de doenças cardiovasculares na
população e melhorias na qualidade da água e do ar. Outra consequência para a região estudada é o
aumento de exportações de cereais, que deixarão de ser insumos.
Springmann et al. (2015) realizaram uma análise comparativa, com um modelo global com
9 macrorregiões, de mudanças na dieta global, para saúde e para o meio ambiente. Os quatro
cenários de dietas simulados representam níveis de transição para dietas à base de plantas. Entre os
resultados constam queda de 6% e 10% da mortalidade global e redução de emissões de GEE de
29% a 70%, em relação ao cenário de referência em 2050. Cerca de 65% dos ganhos em economia
são fruto de custos diretos com saúde e perda de vidas evitados, 32% por custos indiretos com
saúde e 3% são ganhos de produtividade no mercado de trabalho. Os países desenvolvidos têm
maior impacto per capita, mas em termos totais os países em desenvolvimento são os maiores
bene ciários.
Uma publicação da OCDE e da Organização Pan Americana de Saúde (PAHO), em 2015,
apresentou estudos de casos de modelagem para políticas públicas de saúde e entre eles um estudo
em EGC (GTAP) sobre a adoção de uma dieta mais saudável no Canadá, que engloba uma redução
de 20% no consumo de carne e aumento de 41% e 50% no consumo de laticínios e, frutas e
vegetais, respectivamente. A análise considerou o efeito na agricultura e setores alimentícios pela
mudança de preferências dos consumidores e demonstrou um impacto positivo na economia
canadense e em menor grau, em seus parceiros comerciais como EUA, México, Brasil e Chile,
devido ao aumento de exportações.
Dixon e Rimmer (2020) realizaram diversas simulações para veri car os efeitos da redução
do consumo de carne bovina nos Estados Unidos, induzida por impostos e por mudança de
preferência dos consumidores, em diferentes graus, da carne bovina para outros alimentos ou para
produtos alternativos como carne vegetal. Dentre as simulações envolvendo impostos, a
arrecadação adicional foi usada no aumento do gasto público ou como retorno ao consumidor com
subsídios para demais commodities ou exclusivamente alimentos. Os pesquisadores utilizaram o
USAGE-Food, um modelo EGC nacional calibrado para os Estados Unidos, que inclui elasticidadepreço dos alimentos, enfatizando a substituição e 5 níveis de produção e utilidade em estrutura
aninhada. Os resultados mostram baixo impacto no PIB, mas tem efeitos setoriais, com mobilidade
de capital e emprego. Ocorre queda na produção agropecuária, principalmente nos cenários de
aumento de impostos, e queda mais acentuada no setor de carnes processadas, além de aumento de
importações de outros alimentos. A queda de consumo de carne bovina induzida por impostos leva à
contração de exportações, e a gerada por mudança de preferências afeta a balança comercial
dependendo da intensidade de importação dos alimentos substitutos. O estudo mostra que uma
política de aumento de impostos sobre a carne bovina gera perda de e ciência, com redução do
salário real, o que não ocorre nas políticas de mudança das preferências do consumidor.
Simulações sobre o tema, até onde se sabe, para o Brasil ainda estão ausentes da literatura.
Sendo o Brasil um grande produtor, exportador e mercado consumidor de carne bovina, explorar os
efeitos de uma possível queda da demanda interna de carne bovina torna-se relevante. Atuar na
redução do consumo de carne bovina, hoje consumida em excesso, de acordo com recomendações
de saúde, é uma oportunidade de combate às mudanças climáticas, com potenciais benefícios à
saúde e bem-estar da população brasileira.
3.

METODOLOGIA

fi

fi

fi

O REGIA + (Inter-Regional General Equilibrium Model for the Brazilian Amazon and
Matopiba) é um modelo de Equilíbrio Geral Computável (EGC), com dinâmica recursiva e módulo
de uso da terra para 32 mesorregiões da Amazônia Legal, Matopiba e restante do Brasil. Trata-se da

versão ampliada do modelo REGIA (Carvalho, 2014), o primeiro modelo construído para a
economia da Amazônia brasileira com este tipo de desagregação, inicialmente com 30 mesorregiões
(Carvalho, 2014). O REGIA é um modelo bottom-up, ou seja, multirregional, derivado do modelo
australiano TERM (Horridge et al., 2005). O modelo foi calibrado com dados das Contas Nacionais
de 2015 e regionalizado segundo procedimento proposto por Horridge (2006) que tem sido utilizado
em diversos modelos regionais para o Brasil (Santos, 2006; Fachinello, 2008; Cechin et al., 2021).
Possui uma desagregação setorial de 44 atividades econômicas, sendo 14 alimentos.
3.1.

Estrutura teórica do REGIA +3

Em cada região, as relações entre oferta e demanda seguem o comportamento otimizador
dos agentes, ou seja, as firmas minimizam custos e os consumidores buscam maximizar sua
utilidade. O modelo opera com equilíbrio de mercado de todos os bens domésticos e importados, e
dos fatores primários (trabalho, capital e terra) de cada região. Os mercados são competitivos, nos
quais os preços das firmas, endógenos, se igualam ao seu custo marginal. Os custos de produção
estão sujeitos a retornos constantes de escala, e o composto de insumos (dividido entre composto de
alimentos e demais insumos) e fatores primários seguem uma função Leontief, ou seja, com
coeficientes fixos (vide Figura 1).
A alocação de fatores primários entre setores está sujeita à função de elasticidade constante
de substituição (CES), embora o fator terra possa ser alocado apenas nos setores agrícola e pecuária.
A CES também rege o composto de insumos usado pelos setores, adotando a elasticidade de
Armington (1969), que trata os produtos de origem doméstica (da própria região ou outras regiões
do país) e importada como substitutos imperfeitos.

Figura 1 — Estrutura de produção.
Fonte: Elaboração própria. Adaptado de Santos (2006), Magalhães (2013) e Carvalho (2014).
3

Maiores detalhes da estrutura teórica do modelo em Carvalho (2014)

Figura 2 — Estrutura de consumo.
Fonte: Elaboração própria. Adaptado de Santos (2006), Magalhães (2013) e Carvalho (2014).
A tecnologia de produção foi alterada para permitir a substituição imperfeita entre os bens
do composto de alimentos. Este composto contém dois grupos: carnes e demais alimentos4. Essa
modificação visa permitir com que cada indústria possa escolher entre os bens dos dois grupos de
acordo com uma função CES, assim como permite a substituição entre os bens de cada grupo. A
estrutura de produção adaptada pode ser visualizada na Figura 1.
No fornecimento de bens de uma região à outra, os produtos têm um acréscimo de duas
margens, comércio e transporte, a seu valor básico, para formar o preço de entrega. A participação
de cada margem no preço depende da combinação da região de origem, da região de destino, do
tipo do bem e de sua procedência (doméstica ou importada). As margens podem ser produzidas em
regiões distintas ou não daquelas que transacionaram os bens, como por exemplo o transporte
utilizado em uma região intermediária a duas outras distantes entre si. A substituição entre os
fornecedores das margens também segue a função CES. A demanda por margens é proporcional ao
fluxo de mercadorias que as utilizam.
A demanda final é dividida em quatro usuários, sendo eles investidores, famílias,
exportações e governo. Há uma família representativa por região, cuja demanda se baseia num
sistema de preferências que adota as funções CES e Klein-Rubin. A função CES especifica, pela
hipótese de Armington, a escolha entre os bens domésticos e importados, enquanto a Klein-Rubin
estabelece um nível mínimo de consumo, de subsistência, cujas quantidades mínimas dos bens são
adquiridas por qualquer que seja o preço do produto. O restante do orçamento disponível do
consumidor é chamado de gasto de luxo e apenas este afeta a utilidade do consumidor. Pelo Sistema
Linear de Gastos (LES), no qual o gasto em cada bem é uma função linear dos preços médios (bens
4

São 14 commodities, sendo 4 no grupo de carnes (carne bovina, carne suína, aves e pescado) e 10 do grupos de
demais alimentos (leite, outros laticínios, açúcar, grutas e legumes, óleos, café, arroz, produtos de trigo, outros
alimentos, bebidas)

domésticos e importados) e do dispêndio, os gastos adicionais (de luxo) são uma proporção
constante do total de despesas de subsistência.
Assim como na estrutura de produção, a estrutura de consumo das famílias também foi
modificada para permitir a substituição entre os bens dentro do composto de alimentos formado por
dois grupos (carnes e demais alimentos), segundo uma função CES, conforme Figura 2.
O consumo do governo é exógeno. Os impostos diretos e indiretos sobre as vendas são taxas
ad valorem sobre os fluxos básicos. A soma dos valores básicos, margens e impostos forma os
preços de compra de cada usuário, seja intermediário (produtores) ou final (famílias, governo,
exportações e investidores) de cada região.
Como no modelo o Resto do Mundo é exógeno, as curvas de demanda externa são
negativamente inclinadas em relação ao preço do mercado internacional, de forma que
deslocamentos no preço e na demanda por exportações possibilitam choques nas curvas de
demanda. A demanda externa é refletida pela exportação de bens a partir das regiões pelas quais os
bens saem do país, ou seja, que possuem portos, mas a especificação por origem do bem permite
que o modelo capture os custos de transporte e reporte de forma distinta a região de produção do
bem exportado e sua região de exportação.
Por se tratar de um modelo dinâmico, existe um mecanismo de acumulação de capital que
vincula os fluxos de investimentos aos estoques de capital. Ocorre também o deslocamento
intersetorial dos investimentos, conforme suas taxas de retorno e de depreciação. O crescimento de
determinada indústria incorre em uma taxa de retorno superior à taxa de retorno usual, o que atrai
os investidores, até que o desvio dessa taxa decorra e ela seja insuficiente para compensar o risco do
investimento.
A cada ano que o capital for aplicado a um setor industrial em percentual superior a sua taxa
de depreciação, haverá aumento do estoque de capital. Isto faz dos investidores os responsáveis pela
formação bruta de capital fixo. Na produção de bens de capital, sujeita à minimização de custos,
não são utilizados diretamente nenhum fator primário, mas há demanda por insumos domésticos e
importados, sob uma função CES, enquanto a composição do conjunto de insumo segue proporções
fixas (Leontief).
O REGIA + também possui um ajuste dinâmico temporal no mercado de trabalho
envolvendo variáveis de emprego como o salário real, o emprego atual e o emprego tendencial.
Quando o nível de emprego ultrapassa o crescimento tendencial, o salário real aumenta. No entanto,
no longo prazo, o nível de emprego se ajusta até convergir novamente ao emprego tendencial
(Carvalho et al., 2020).
O modelo possui um módulo de uso da terra que permite a conversão entre diferentes usos
dentro de cada região. A terra é um fator primário que pode ser utilizada em áreas de lavoura, pasto,
floresta plantada ou floresta natural (e demais usos). O fator terra pode ser alocado entre os
diferentes setores agrícolas de acordo com os diferenciais de remuneração dentro de cada uso.
Assim, a demanda por terra no modelo responde às variações da remuneração do fator em cada
setor. Pelo lado da oferta, tem-se a conversão entre os diferentes usos, em que 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 (Carvalho e Domingues,
2016)5.
5

Maiores detalhes sobre o módulo de uso da terra podem ser encontrados em Carvalho e Domingues (2016) e Carvalho
et al. (2017).

O modelo também calcula os agregados macroeconômicos e indicadores, como: a) PIB do
lado do dispêndio e do lado da renda; b) Saldo Comercial; c) Índices de preços de consumo das
famílias, do investimento, das exportações, das importações e do PIB (deflator implícito); d)
Agregações de fatores primários (capital, trabalho e terra); e) Decomposições das vendas (uso
intermediário e final); e f) Decomposições do PIB (lado da renda e do dispêndio). Estes dados são
importantes para a explicação dos resultados das simulações.
3.2.

Base de dados

O REGIA + foi calibrado no âmbito do NEDUR6 com dados das Contas Nacionais de 2015
e desagradado regionalmente segundo o procedimento proposto por Horridge (2016) e adaptado
para o Brasil, conforme desenvolvido em Carvalho (2014).
A matriz de transição de uso da terra foi atualizada com dados de satélite do Terra Class
(2012 e 2014) do INPE7 e Censos Agropecuários do IBGE (2006 e 2017). Também foi atualizado
com dados sobre o desmatamento até o ano de 20218. O modelo contém 44 indústrias e 44
commodities, com desagregação em 14 setores agropecuários, 14 setores alimentícios, 6 setores
industriais e 10 setores de serviços.
Em relação ao modelo REGIA original (Carvalho et al., 2016; Carvalho et al., 2017), o
REGIA + apresenta, adicionalmente, em sua desagregação regional, as mesorregiões do Matopiba,
antes pertencentes ao restante do Brasil. Para este estudo, serão consideradas 32 regiões conforme
apresentado na Figura 3.

Mesorregiões do modelo REGIA +
1. Madeira-Guaporé 17. Norte do Amapá
2. Leste Rondoniense 18. Sul do Amapá
3. Vale do Juruá
19. Ocidente de Tocantins
4. Vale Acre
20. Oriente do Tocantins
5. Norte Amazonense 21. Norte Maranhense
6. Sudoeste Amazonense
22. Oeste Maranhense
7. Centro Amazonense
23. Centro Maranhense
8. Sul Amazonense 24. Leste Maranhense
9. Norte de Roraima 25. Sul Maranhense
10. Sul de Roraima 26. Norte Matogrossense
11. Baixo Amazonas 27. Nordeste Matogrossense
12. Marajó 28. Sudoeste Matogrossense
13. Metropolitana de Belém
29. Centro-Sul Matogrossense
14. Nordeste Paraense30. Sudeste Matogrossense
15. Sudoeste Paraense31. Piauí e Bahia
16. Sudeste Paraense 32. Restante do Brasil

Figura 3 — Regiões do modelo REGIA +.
Fonte: Elaboração própria. Adaptado de Carvalho (2014).
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O Matopiba é uma região relevante para estudos de mudanças do uso da terra por ser uma
fronteira agrícola importante para o Brasil. Fornece quase 10% da produção de grãos do país, e tem
como culturas principais a soja, o milho e o algodão. Embora as áreas de pastagens tenham se
reduzido gradualmente a partir de 1980, em 2015 cerca de 17% da produção desta região era de
bovinos (INPUT, 2017).
A região compreende áreas do Cerrado nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia,
que apresentam condições geográficas ideais para o cultivo de grãos. Seu nome é um acrônimo
destes estados. A delimitação do Matopiba foi oficializada em decreto presidencial, em 2015
(EMBRAPA, 2019).
O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, e a agropecuária já ocupa 44,2% de seu
território. A região do Matopiba tem concentrado cerca de 60% do desmatamento sofrido pelo
bioma. O bioma ainda possui 54,5% de seu território coberto por vegetação nativa, sendo que 44%
encontra-se justamente no Matopiba, o que acentua a tensão entre produção agrícola e proteção
ambiental (IPAM, 2022).
Com o objetivo de analisar interações entre o consumo de carne bovina e mudanças do uso
da terra, as modificações na estrutura teórica do modelo REGIA + realizadas para permitir a
substituição imperfeita entre os alimentos requerem dados de elasticidade-preço da demanda.
Para isso, foram utilizadas as elasticidades-preço calculadas pelo método de Dois Estágios
do Sistema de Demanda Quase Ideal (AIDS), com dados da POF 2008-2009 por Dassow et al.
(2015).
3.3.

Estratégias de simulação

O primeiro passo é construir um cenário de referência (business as usual), em que a
economia segue uma trajetória de crescimento, que é dividido em duas partes. Na primeira, os
dados macroeconômicos nacionais são atualizados de 2016 a 2021 conforme dados das COntas
Nacionais, assim como os dados de desmatamento por região. De 2022 a 2030, a economia nacional
segue um crescimento de 2% ao ano do PIB.
A partir deste cenário de referência, será construído um cenário de redução de 10% no
consumo de carne bovina por mudança de preferências desta carne para outros alimentos em geral,
inclusive outros tipos de carne (como a de aves, suínos e peixes). Esta mudança de preferências
pode ocorrer naturalmente no Brasil, seguindo uma possível elevação na adesão de dietas
alternativas, ou mesmo ser incentivada por campanhas nacionais, com divulgação de informações e
estratégias comportamentais.
Embora a necessidade de redução da demanda de carne bovina seja de 40% para satisfazer a
recomendação da OMS, um choque de tamanha magnitude não é plausível, visto que as
preferências de dieta, fortemente vinculadas à cultura, não mudariam tão rapidamente. Futuras
análises podem considerar um choque de 40% distribuído ao longo de tempo mais longo. De
qualquer modo, este exercício vai fornecer resultados interessantes que poderão subsidiar futuras
discussões a respeito dos impactos econômicos e ambientais de uma mudança no consumo de carne
em direção ao que é considerado mais saudável pela OMS.
Se uma mudança dos hábitos alimentares tiver sucesso em reduzir o consumo de carne
bovina no Brasil, a queda desta demanda terá repercussões na economia. Além disso, o modelo
permite visualizar impactos dessa redução sobre o uso da terra, e consequentemente sobre o
desmatamento na Amazônia e Matopiba. Os resultados deste cenário são dados como desvio (em

variação percentual acumulada) em relação ao cenário de referência (em que a economia segue uma
trajetória de crescimento sem nenhuma alteração nas preferências).
A figura 4 apresenta os mecanismos de transmissão do modelo frente ao choque de política.
A mudança de preferências provoca a redução de consumo de carne bovina, que acarreta uma
redução na demanda de insumos da pecuária bovina, afetando negativamente o nível de atividade
deste setor, e consequentemente, diminuindo sua necessidade pelo fator terra, o que pode provocar
uma desaceleração do desmatamento já que a primeira conversão da floresta natural se dá para o
uso da terra como pasto.
Ao mesmo tempo, as preferências dos consumidores se deslocam para outros alimentos, em
substituição da demanda, interferindo no nível de atividades dos demais setores agrícolas, que a
depender da remuneração dos fatores, podem capturar insumos e fatores primários da pecuária
bovina.
As regiões que tem maior participação da pecuária bovina em sua estrutura de produção
podem sofrer efeitos econômicos negativos. Enquanto isso, a redução da demanda interna pode
reduzir o preço da carne bovina e favorecer um aumento da demanda externa por esta commodite.

Figura 4 — Mecanismo de transmissão do modelo.
Fonte: Elaboração própria.
4.

RESULTADOS

Os resultados da simulação são apresentados como desvios (em variação % acumulada) em
relação à trajetória de referência, na qual a economia seguiria sua tendência natural. Ao aplicar um
choque de mudança de preferências dos consumidores, gerando uma redução na demanda das
famílias por carne bovina em 10%, tem-se um efeito negativo direto neste setor enquanto outros
setores da economia sofreriam impactos indiretamente via cadeia produtiva.

4.1. Resultados setoriais
A queda da demanda das famílias por carne bovina impacta diretamente neste setor ,
contribuindo para uma redução do seu nível de atividade (em 6,73%) no acumulado em 2030 em
relação a sua tendência de crescimento no cenário base, conforme apresentado na Tabela 1.
Inicialmente, os demais setores alimentícios de origem animal (outras carnes e laticínios)
apresentam crescimento no nível de atividade, resultado que está atrelado ao maior consumo de
outros alimentos, devido ao efeito substituição na alimentação em decorrência das mudanças nas
preferências das famílias.
Nota-se que a produção de outros laticínios, carne de aves e pescado se destacam em 2022,
porém apresentam um efeito acumulado negativo em 2030 (com exceção do pescado). Isso
acontece porque inicialmente a substituição da demanda por estes outros alimentos pressiona o
preço dos mesmos, elevando o retorno dos investimentos nestes setores, gerando uma ampliação de
suas atividades. Com o passar do tempo, a maior demanda por fatores gera uma queda nas taxas de
retorno, levando a uma redução dos investimentos e consequentemente do nível de atividade desses
setores. O oposto acontece com alimentos como açúcar, conservas, óleos e arroz e seus derivados.
Além disso, nota-se que os setores de alimentos que usam mais insumos do setor de carne bovina se
beneficiam mais inicialmente pela queda nos custos de produção provocada pela redução de seu
preço.
Tabela 1 – Resultados da produção setorial no Brasil em var. % acumulada para 2022 e 2030

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da simulação
A redução no nível de atividade do setor de carne bovina impacta negativamente nos setores
pecuários, já que este é o seu maior fornecedor de insumos. O maior impacto acontece no
acumulado de 2030, já que a redução inicial da demanda reduz a atratividade e os investimentos,
contribuindo para uma redução do nível de atividade ao longo do tempo. Os setores de lavoura, por
sua vez, apresentam impacto positivo, embora inferior a 0,5%.

Os demais setores da economia se beneficiam, primeiramente porque a parcela do
orçamento das famílias antes usada no consumo de carne bovina direciona-se aos demais bens. O
maior impacto positivo acontece no setor de alimentação (0,33% no acumulado em 2030), visto que
a queda da demanda das famílias reduziu o preço da carne bovina, diminuindo o custo de produção
dessa atividade. No entanto, o comércio é afetado negativamente (0,18%) já que a carne bovina
representa 3,8% da margem total de comércio.
4.2. Resultados macroeconômicos regionais
As regiões com grande produção nos setores de carne bovina e da pecuária são as mais
impactadas de forma negativa, embora o impacto seja relativamente pequeno, ele é bastante
heterogêneo. O mapa na Figura 5 apresenta a variação no PIB regional em 2030 (variação %
acumulada em relação ao cenário de referência). As regiões mais afetadas negativamente foram o
Sul de Roraima, Sudoeste do Pará, Vale Juruá, Sul do Amazonas, Norte do Amapá e Norte do Mato
Grosso, com redução de 1,19%, 0,70%, 0,66%, 0,65%, 0,62% e 0,50%, respectivamente. Embora as
algumas delas sejam regiões menores, têm na pecuária uma elevada importância relativa no total
produzido. Já o Norte do Mato Grosso é uma região que possui maior relevância na produção
nacional de carne bovina e também na pecuária.

Figura 5 — Desvios do PIB real das regiões da Amazônia, Matopiba e restante do Brasil
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados do modelo REGIA +.

Algumas regiões apresentam pequenos acréscimos no PIB, embora o resultado seja quase nulo. Mas
nota-se que são regiões que possuem maior diversidade produtiva, como as regiões mais agregadas
(PIBA e restante do Brasil), assim como Norte do Maranhão, Metropolitana de Belém e Centro do
Amazonas que são mais industrializadas. As regiões que apresentam resultado positivo são mais
industrializadas e produtos agropecuários e de alimentação têm participação menor em seus
portfólios, sendo favorecidas pelo aumento de atividades dos demais setores da economia.

4.3. Resultados macroeconômicos nacionais
Analisando os dados macroeconômicos nacionais, apresentados na Tabela 2, é possível
verificar que o impacto econômico de uma política de mudança de preferência dos consumidores
para redução no consumo de carne bovina é praticamente nulo. Observa-se que os maiores impactos
acontecem nos investimentos e nas exportações. Esse resultado se deve ao efeito substituição que
impulsiona outros setores de atividade da economia por causa da redução do setor de carne bovina,
principalmente. E o efeito positivo sobre as exportações ocorre pela queda dos preços devido à
redução de demanda neste
setor, tornando os produtos
domésticos relativamente mais
baratos.
Tabela 2 – Resultados
acumulado em 2030 (em var.
cenário de referência

Macroeconômicos Nacionais no
%) como desvio em relação ao

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da simulação
4.4. Resultados do Uso da Terra
A redução das atividades de pecuária em decorrência da queda da demanda por carne bovina
faz com que aconteça uma diminuição da área de pasto relativamente ao cenário base. Por causa da
redução da atividade, é necessária uma área menor na sua produção, com queda de 17.901 km², se
somar a área de todas as regiões da Amazônia e Matopiba, conforme Tabela 3. Contudo, apesar
dessa redução de área de pasto, observa-se um aumento da área de lavoura em 1.438 km² em 2030,
em relação ao cenário de referência. Isso acontece porque os produtos da lavoura ficaram mais
atrativos nesta simulação, e o crescimento dessas atividades levou a um aumento da área utilizada
nesses cultivos.

Tabela 3 – Áreas de Lavoura e Pasto em km2 – no acumulado 2030

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da simulação
Ainda assim, observa-se que essa mudança de preferências levaria a uma redução do
desmatamento em 16.463 km², que equivale a uma área dez vezes maior que o município de São
Paulo. A Figura 6 demonstra o desmatamento evitado por região. A região que apresenta a maior
redução de desmatamento é o Norte do Mato Grosso, total de 1.841 km², seguida pelas regiões
Centro e Nordeste do Mato Grosso e Sudeste do Pará, que demarcam o chamado Arco do
Desmatamento. No Matopiba, a região PIBA se destaca por ter maior extensão de terra agregada,
mas ao somar a área preservada das mesorregiões de cada um dos 4 estados que a compreendem,
verifica-se que cada estado contribui com 1/4 da área preservada, cerca de 1.250 km² cada um. No
restante do Brasil também ocorre a redução de pasto, mas com conversão mais expressiva para
lavoura.

Figura 6 - Desmatamento evitado (área em km²)
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados do modelo REGIA +.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo é uma tentativa inicial de identificar os efeitos de uma possível redução do
consumo de carne bovina na economia e no desmatamento da Amazônia e Matopiba. Como
demonstram os resultados, uma política de redução de consumo de carne bovina por meio da
mudança de preferências dos consumidores desestimulara a atividade pecuária. Então o nível de
atividade deste setor cai e desincentiva a conversão floresta-pasto, desacelerando o desmatamento.
Para uma redução de 10% na demanda por carne bovina, o impacto econômico nacional é
praticamente nulo. No entanto, algumas regiões mais dependentes da pecuária bovina podem
apresentar um resultado negativo no PIB e, por isso, os efeitos regionais são mais heterogêneos.
Trabalhos futuros podem tentar avaliar os efeitos dessas mudanças de preferências de forma
mais coerente com a necessidade de redução de 40% de ingestão de carne bovina, atendendo à
recomendação da OMS. Contudo, uma mudança maior provavelmente necessitaria de uma maior
distribuição dessa redução ao longo do tempo, já que hábitos alimentares levam algum tempo para
mudar. Além disso, pretende-se incluir os efeitos desses cenários em relação as emissões de CO".
Outra opção complementar para esta discussão seria a simulação de uma política fiscal que
atue em reduzir a demanda por carne bovina no Brasil, para avaliar seus efeitos econômicos e
ambientais comparativamente com este cenário de mudança de preferências. Apesar da carne
bovina ser um alimento de alto valor nutricional, seu excesso deve ser evitado já que sua produção
gera externalidades negativas, seja na saúde ou no meio ambiente via desmatamento e emissões.
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ú

í
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ô

í
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í

í
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