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RESUMO 

 
Efeitos econômicos de cenários de mudança climática na agricultura brasileira: um 

exercício a partir de um modelo de equilíbrio geral computável 
 
A expectativa de alterações climáticas é especialmente importante para o setor 

agropecuário, uma vez que se trata de atividade que possui dependência dos ciclos naturais. 
O objetivo desta tese é avaliar impactos econômicos de cenários de mudança climática para 
a agricultura brasileira. Efeitos sobre áreas aptas de oito culturas (feijão, milho, soja, 
algodão, arroz, cana de açúcar, mandioca e café) são avaliados através de um modelo de 
equilíbrio geral computável, o The Enormous Regional Model for Brazil - TERM-BR, e 
cenários disponibilizados pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, 
baseados no Painel Intergovernamental para a Mudança Climática - IPCC. Dois cenários 
são simulados com horizontes distintos, um para 2020 desconsiderando mudanças sociais e 
econômicas (2020/A2) e outro para 2070 com adaptações sociais e econômicas, nas 
projeções do IPCC (2070/B2). Para 2020/A2 os efeitos negativos concentram-se nas 
regiões Nordeste, conseqüência do clima semi-árido e perfil produtivo da região, além dos 
estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, resultado de impactos sobre a área apta para 
o produto soja. Em oposição, neste cenário, a região Sudeste beneficia-se, pois o produto 
cana de açúcar observa aumentos de rendimento sob aquecimento climático brando. O 
resultado líquido aponta para uma pequena redução da atividade econômica (PIB), elevação 
de preços de gêneros alimentícios e deslocamentos regionais da mão de obra, do Nordeste e 
Centro Oeste para as demais regiões. Para o segundo cenário, 2070/B2, novamente o 
Nordeste e o Centro Oeste são as regiões mais afetadas. Porém, os ganhos para a atividade 
econômica da região Sudeste são menores, uma vez que o efeito benéfico sobre a cana de 
açúcar desaparece em cenários mais severos de mudança climática. Como conseqüência, há 
um declínio nacional da atividade econômica superior ao cenário anterior. Naquilo que diz 
respeito ao mercado de trabalho permanecem as tendências de migração da mão de obra das 
regiões Nordeste e Centro Oeste para as demais regiões. Contudo, esta migração concentra-
se, proporcionalmente, nos estratos mais qualificados do mercado de trabalho. A mudança 
climática, na ausência de medidas de adaptação e mitigação mais intensas pode representar 
um risco para regiões historicamente subdesenvolvidas ou de desenvolvimento recente. Em 
especial, demonstra-se que os impactos econômicos no território brasileiro são 
heterogêneos entre as grandes regiões e os estados que o compõem.  
 
Palavras-Chave: Mudança Climática; Agricultura; Modelos de Equilíbrio Geral 

Computável 



 

 

12

 



 

 

13

 

ABSTRACT 

Economic Effects of Climate Change´s Scenarios in Brazilian Agriculture – An 
Exercise From a Computable General Equilibrium Model 

 
The outlook of climate change is especially important for the farming sector, an 

economic activity where connection with natural cycles is strong. The objective of this 
thesis is to calculate economic impacts in scenarios of climatic change for Brazilian 
agriculture. Effect on appropriate areas of eight harvests (beans, maize, soy, cotton, rice, 
sugar cane, cassava and coffee) are evaluated through a model of computable general 
balance, the TERM-BR, and scenes available from EMBRAPA, based on the IPCC. Two 
scenarios are simulated with divergent perspectives, one for 2020 disrespecting social and 
economic changes (2020/A2) and another one for 2070 with social and economic 
adaptations, in the projections of the IPCC (2070/B2). For 2020/A2 the negative effect are 
concentrated in the regions Northeast, consequence of the several dry climate and 
production profile of the region, beyond the states of Mato Grosso and South´s Mato 
Grosso, outcome of impacts on the appropriate region for the soy. In antagonism, in this 
simulation, the Southeastern region is benefited; therefore the product sugar cane registers 
increases of income under soft climatic change scenario. The net result points with respect 
to a small reduction of the economic activity (GDP), rise of prices of foodstuffs and 
regional migration of the labor force, from Northeast and Center West for the other regions. 
For as the scenario, 2070/B2, the Northeast and the Center West are the affected regions 
also. However, the positive results for the economic activity in the Southeastern region are 
lesser, outcome of the smaller beneficial shock on the sugar cane in more severe scenarios 
of climate change. In this sense it has a national decline of the economic activity to the 
previous simulation. In labor market remain the trends of migration of the labor force from 
Northeast and Center West regions for the other regions. Nevertheless, this migration is 
intense, proportionally, in most qualified persons of the labor market. The climate change, 
in the lack of measures of intense adaptation and mitigation can represent a risk for 
historically underdeveloped regions or regions of recent development. In special, shows 
that the economic impacts in the Brazilian territory are heterogeneous between the great 
regions and the states that compose it. 
 
Keywords: Climate Change; Agriculture; Computable General Equilibrium Models 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Como atividade vital ao bem-estar da humanidade, a agricultura neste início do 

século XXI talvez se defronte com o seu maior desafio desde o seu controle pela raça 

humana. 

Na presente estrutura econômica a agricultura não é a única atividade econômica ao 

alcance dos povos: a indústria e os serviços também assumiram um papel igualmente 

fundamental. Embora tenha perdido espaço no valor produzido, a agricultura ainda é a base 

do insumo mais vital: energia para o metabolismo do ser humano.  

Desde o surgimento da agricultura, ao redor de 10.000 A.C., e as transformações 

sociais decorrentes do evento, a maior parte da população do planeta ainda mantinha 

ligações com o setor rural. Porém nesta virada de milênio, pela primeira vez na história, a 

maior parte da população mundial viverá em centros urbanos (FUNDO DE POPULAÇÃO 

DAS NAÇÕES UNIDAS - UNFPA, 2007), atraídas ou forçadas pela evolução das técnicas 

produtivas no setor urbano e rural. 

Ademais, talvez decorrência da intensificação das próprias atividades urbanas nestes 

últimos três séculos, a agricultura mundial se defronta com a perspectiva de alterações 

climáticas para se darem já no presente século. Muito embora para uma vida humana 

pareça um evento de longo prazo, pelo processo de desenvolvimento da agricultura, 

algumas poucas décadas seriam, para a posteridade, mudanças abruptas. 

A aceleração do crescimento econômico desde a revolução industrial levou a 

humanidade, e seu sistema social, para um novo patamar de relações. Do ponto de vista dos 

processos produtivos havia necessidade de uma produção rápida e maciça, o que acarretava 

o uso de maquinarias como novas ferramentas produtivas. A força do homem ou a animal 

já não mais seria suficiente e necessitava-se além destas a força de uma matriz mais 

poderosa. A capacidade necessária à produção encontrou-se nas novas fontes energéticas, 

mais densas, como o carvão e o petróleo, e que foram adotadas em larga escala. 

A competição entre indústrias e países por mercados não cessou o avanço 

tecnológicas e paulatinamente, novas técnicas e processos foram adotados, novas fontes de 
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energia há muito conhecidas, mas cujas propriedades ainda não estavam aplicadas1.  O 

sistema capitalista prosperou em grande medida por competição e avanço tecnológico.  

Contudo, a adoção de novas fontes energéticas e novos processos de produção ao 

longo da história residiu, regra geral, em se fascinar com os benefícios. Externalidades 

negativas, em reverso, não se faziam claras ou ainda que o fossem, havia benefícios tão 

convincentes ao alcance que o princípio da precaução foi ignorado. Mais do que considerar 

uma avaliação de custo-benefício, os efeitos tornaram-se ampliados em função da adoção 

maciça das técnicas propostas.   

Neste ponto, vale a pena notar que o trabalho de Carson (1962) é inovador, pois foi 

o primeiro de grande repercussão a alertar para as externalidades negativas de uso de novas 

técnicas, sem o princípio da parcimônia. Carson (1962), especificamente, refere-se ao uso 

de defensivos agrícolas e o conseqüente potencial de poluição de rios e lagos, além do 

depósito em células dos organismos vivos, por composições químicas consumidas nas 

atividades agrícolas e industriais. A argumentação de Carson (1962) foi suficiente para que 

o governo americano adotasse, de pronto, algumas regulamentações relativas ao uso de 

pesticidas e ao processo de produção destes. O exemplo foi definitivo. As indústrias de 

defensivos agrícolas, desde então, adotaram a pesquisa da mitigação dos efeitos como um 

item do desenho de seus produtos.  

A partir desta pesquisa abriu-se uma nova era de discussões a respeito dos efeitos do 

crescimento econômico em geral e das limitações impostas pelos recursos naturais. O fato 

de, no início da década de setenta, pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra, o 

crescimento econômico sofrer uma desaceleração e o cartel dos produtores de petróleo 

fazerem valer seus interesses teve um papel catalisador inegável. As primeiras conferências 

entre países e as modernas projeções confrontando cenários de crescimento da população, e 

crescimento econômico na perspectiva moderna com estoque de recursos naturais, surgem 

neste instante, retomando uma tradição iniciada com os economistas do início do século 

XIX.  

A concessão do Prêmio Nobel da Paz de 2007 a militantes do movimento verde, em 

especial ao Painel Inter-Governamental para a Mudança Climática - IPCC2 é apenas mais 

                                                           
1 Para mais detalhes ver Debier et al. (1986). 
2 Intergovernamental Panel for Climate Change.  
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uma prova da importância que o assunto vem assumindo nos meios políticos internacionais. 

Sem dúvida, os participantes da diplomacia internacional há muito se confrontam com as 

questões ambientais em fóruns e discussões de tratados internacionais3. Entretanto, há ainda 

certa letargia na adoção de medidas de mitigação dos efeitos do aquecimento global, um 

problema que caracteristicamente requer atitudes pró-ativas das populações e das 

instituições políticas.  

O World Economic Forum (2007), painel formado por líderes políticos e 

empresariais, destaca que a mudança climática é um dos grandes desafios do século XXI, 

destacando que suas conseqüências tornariam o comércio e a paz mundial instáveis e que 

seu caráter de problema de longo prazo clama pela cooperação entre os diferentes países 

imediatamente.  

Por outro lado, a percepção de que as concentrações de gases na atmosfera, oriundas 

da atividade econômica, atingiram níveis capazes de alterar o clima em todas as regiões do 

planeta é algo novo no debate. Mais importante, ao contrário dos eventos relatados em 

Carson (1962), os processos agrícolas, desta feita, estariam mais para vítimas do que para 

vilões do fenômeno. Embora ainda haja contestações sobre a causa do aumento das 

temperaturas no planeta, se natural ou provocada pela ação humana, há uma nítida 

percepção de que as temperaturas estão se elevando. Nesse sentido, as evidências advindas 

da paleoclimatologia, através, por exemplo, de testemunhos de gelo, são as mais fortes, já 

que comprovam uma tendência de séculos. Pesquisando a concentração de gases nocivos na 

atmosfera através do depósito destes em geleiras, durante nevascas ao longo das eras, a 

paleoclimatologia constata que desde a revolução industrial as concentrações destes gases, 

com interações químicas conhecidas na atmosfera, cresceram abruptamente, configurando-

se numa evidência favorável à ação humana como decisiva (OLDFIELD et al., 2000).  

Pela ligação com o comportamento climático, a agricultura é a atividade que, apesar 

do avanço técnico, é aquela mais sensível aos efeitos do aquecimento global. Seria exigida 

a adequação e o preparo para encarar as transformações sem maiores traumas e sem 

maiores conseqüências para a população envolvida, ainda expressiva parcela da 

humanidade. No entanto, a primeira parte do processo, quantificar os efeitos, ainda precisa 

                                                           
3 Como, por exemplo, na administração do uso da água de um rio que percorra vários países.  
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ser esclarecida aos agentes e, ao mesmo tempo, também se torna um trabalho permanente 

desde agora. 

Como lembram Dowlatabadi e Morgan (2008) há somente quatro possibilidades de 

ação frente ao aquecimento global: reduzir a emissão de gases de efeito estufa seria a 

primeira delas. Outra possibilidade é ser pró-ativo e adaptar-se o quanto antes às mudanças 

climáticas. Uma terceira linha de ação, menos provável, é experimentar ações para o 

controle do clima e, finalmente, continuar a pesquisa e aumentar a compreensão a respeito 

do comportamento do clima e suas influências. Note que não são ações excludentes, mas 

alocar recursos para uma significa protelar as demais.  

Esta tese tem como objetivo geral quantificar, através de um modelo de equilíbrio 

geral computável, os potenciais efeitos econômicos decorrentes de cenários de mudança 

climática na agropecuária brasileira. Para tanto serão simulados cenários a partir do “estado 

da arte” do conhecimento agronômico nesta altura. Como objetivo específico pretende-se 

assinalar resultados regionais distintos para o setor agropecuário decorrentes do processo de 

mudança climática  

O trabalho está dividido em cinco grandes capítulos, além desta introdução, 

primeiro capítulo, e da conclusão. No segundo, será discutido como a economia incorporou 

problemas relacionados aos recursos naturais, a natureza da mudança climática e suas 

prováveis causas, além dos principais eventos esperados relacionados à mudança do clima, 

no Brasil e no planeta. 

No terceiro capítulo, os efeitos econômicos e sobre a agricultura são listados e 

analisados. O capítulo também apresenta os prováveis efeitos sobre as culturas agrícolas 

brasileiras, daquilo que a ciência agronômica pode inferir até o momento. Esta discussão já 

será a base para  

A metodologia a ser utilizada, um modelo de equilíbrio geral computável com 

aplicação para o Brasil, denominado The Enormous Regional Model for Brazil - TERM-

BR, é apresentada no quarto capítulo. Antes, porém, discutem-se resultados prévios obtidos 

pela aplicação da mesma metodologia em problemas de mudança climática. Aproveita-se, 

ainda, para apontar quais as fontes dos dados que abastecerão o modelo e a análise. 
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No quinto capítulo apresenta-se a estrutura da economia no ano base, com o intuito 

de expor como os dados estão organizados e de que maneira esta configuração, tomada 

como inicial, da economia pode influenciar os resultados. 

A construção dos cenários e a simulação destes, bem como a discussão dos 

resultados perfazem o sexto capítulo. Encerra-se a tese com as conclusões em comentários 

finais.  
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2 MUDANÇA CLIMÁTICA NO MUNDO E NO BRASL 
 

Neste início de século XXI a mudança climática, ou aquecimento global, tem sido 

apontado como um dos principais problemas para a humanidade. Todavia, defrontar-se com 

problemas de recursos naturais ou ambientais não se constitui numa novidade para a 

economia e para a sociedade em geral. Talvez seja a primeira vez, porém, que um problema 

de recursos naturais alcance uma escala global na era moderna. 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar o problema da mudança climática 

e relacionar os impactos prováveis deste evento. Para cumpri-lo, optou-se em dividir o 

capítulo em quatro partes. A primeira abordará como a sociedade tratou ao longo dos anos 

o problema dos recursos físicos limitados e a maneira que as dificuldades derivadas são 

tratadas. Na segunda parte apresenta-se o problema da mudança climática, ou aquecimento 

global, discutindo suas prováveis causas, sobretudo centrando no debate entre causa 

naturais e/ou antrópicas. A terceira parte discutirá as conseqüências gerais do fenômeno ao 

redor do mundo e para as sociedades civilizadas. Enfim, o capítulo será encerrado 

discutindo os efeitos particulares sobre os biomas e biótipos brasileiros.  

 

2.1 Limites físicos: debates clássicos e atuais 
 

Desde as primeiras discussões da economia moderna, percebe-se a presença do 

problema da escassez em todas as análises e a melhor aplicação dos capitais e recursos da 

nação. Mas, em especial, a limitação e o tratamento a ser dado aos recursos naturais sempre 

ocupou espaço considerável da obra de vários pensadores, como Adam Smith, David 

Ricardo, Thomas Malthus, Jean-Baptiste Say, dentre outros.  

Muito embora tais escritos sejam editados em paralelo ao surgimento e aceleração 

da revolução industrial, a exploração dos recursos primários ainda era a principal atividade 

econômica e fonte de estabilidade social, ao empregar expressiva parcela da população. 

Desse modo, debater a melhor política para o aproveitamento dos minérios e/ou da terra é 

um assunto comum a todos esses pensadores pioneiros da economia.  

O primeiro grupo de pensadores modernos a sistematizar a percepção da 

importância dos recursos naturais foram os fisiocratas, sob intensa influência de François 

Quesnay.  Para este grupo, a produção agrícola era fonte de criação de valor na sociedade, 
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com as atividades industriais representando mero processamento dos produtos primários. 

Assim, revestia-se de grande importância o preparo e aproveitamento adequado da terra, 

pois este recurso natural era o determinante do sucesso econômico dos povos. Tais 

pensadores embora destacassem o papel da agricultura, ainda prendiam-se a conceitos 

econômicos anteriores, ignorando o potencial de criação de riqueza embutido na 

manufatura e circulação de mercadorias. A primeira sistematização do fluxo econômico 

moderno, o Tableau Economique, surge nos escritos dos fisiocratas, mas talvez sua maior 

influência resida no fato de inspirar os autores econômicos que se destacariam 

posteriormente, sobretudo Adam Smith.  

Quando Adam Smith lança o seu “ An Inquiry into the Nature and Causes of the 

Wealth of Nations” , em 1776, associa o potencial de desenvolvimento de uma nação à 

disponibilidade de recursos naturais em geral, especialmente terra, e sua qualidade4. 

Discorrendo sobre outro aspecto nota que o preço das mercadorias era composto por lucros, 

salários e o aluguel da terra. Os problemas com essa definição ficaram claros nas críticas 

direcionadas, principalmente, de David Ricardo e Karl Marx, porém, vale observar que 

estava presente na formação dos preços, para Smith, a influência de um dos maiores 

recursos naturais, a terra.   

Depois deste trabalho de Smith, considerado o início do moderno estudo de 

Economia, destacam-se as percepções de Thomas Malthus em “An Essay on the Principle 

of Population”, onde o conflito entre uma população crescente e recursos naturais, 

notadamente terra, limitados, provocariam uma catástrofe para a espécie humana. 

Basicamente, a trajetória de crescimento exponencial da população comparado a um 

crescimento aritmético da disponibilidade de meios essenciais à vida, tal como alimentos, 

resultaria na inviabilidade de um permanente acréscimo na qualidade de vida da população 

em geral. Em outras palavras, acentuar-se-ia o problema da escassez de recursos, 

condenando parcela da humanidade, que não lograria acesso a estes recursos, à pobreza 

e/ou extinção. Como conseqüência, o nível geral de bem-estar diminuiria acentuadamente.  

A trajetória prevista por Malthus, baseada em tábuas de natalidade e mortalidade 

não se mostrou válida, pelo menos até o presente momento. De todo modo, a obra do autor 
                                                           
4 Por exemplo quando expressa no capítulo onze, livro 1, intitulado “A Renda da Terra”: “A terra constitui de 
longe a parte maior, a mais importante e a mais durável da riqueza de todo país extenso” (SMITH, 1982, p. 
204). 
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é ilustrativa de como disciplinas distintas podem se enriquecer mutuamente. Através da 

leitura de Malthus, segundo Leakey (2004) nos conta no prefácio de “A Origem das 

Espécies”, Charles Darwin teve parte de inspiração para elaborar o mecanismo da seleção 

das espécies: “O trabalho de Malthus ajudou Darwin a compreender que deveria haver uma 

seleção entre a prole para decidir quais deveriam sobreviver e quais deveriam perecer”5 

(LEAKEY, 2004, p. 12).  

David Ricardo, além de criticar os conceitos de Smith sobre a participação do 

aluguel da terra na formação dos preços e reformular o mecanismo de renda da terra, 

dedicar-se-ia a se corresponder com Malthus e desmontar os argumentos expostos por este. 

Deste modo, caracterizou-se por ser mais um autor, dentre os pioneiros da economia, a se 

preocupar com problemas relacionados aos recursos naturais.  Em “Princípios de Economia 

Política e Tributação”, editado em 1817, dedica o último capítulo de seu livro, “As opiniões 

de Malthus sobre a renda da terra”, a tecer comentários sobre a obra de Malthus, negando a 

relação entre disponibilidade de alimentos e o conseqüente crescimento geométrico da 

população. Para Ricardo o crescimento do capital, a necessidade de maior mão-de-obra e 

elevação dos salários decorreria em maior demanda de alimentos. Ou seja, o bem-estar 

geral dependeria de outros fatores, preponderantemente ligados à conformação social e 

econômica, que não apenas a competição por recursos naturais. Além disso, o elo de 

“procriação” estabelecido por Malthus, de que a maior massa de salários ocasionaria um 

maior número de casamentos e proles mais numerosas, não é aceito por Ricardo6.  

Os temores de Malthus foram momentaneamente deixados de lado, pois o progresso 

técnico alcançado pela agricultura e pela exploração dos recursos naturais em geral foi 

notável, permitindo que não houvesse o colapso imaginado. Importante perceber que se 

problemas como a fome e a inacessibilidade a recursos persistem, devem-se serem 

atribuídos a problemas de alocação e não de produção.  

Após este debate inicial, a preocupação com a exploração dos recursos perpassou a 

obra de vários autores do século XIX e início do século XX, destacando-se Willian S. 

Jevons, Alfred Marshall e o artigo seminal de Hotteling (1931). Neste último, o objetivo foi 

                                                           
5 Ainda segundo Leakey (2004), Malthus enuncia o fato de que espécies em que os indivíduos possuem 
poucas chances de alcançarem a vida madura, são justamente aquelas em que a prole é mais numerosa, 
demonstrando que a natureza atenta-se para a lei das probabilidades.   
6 Curioso notar que David Ricardo possuía dezesseis irmãos e irmãs.  
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estabelecer uma regra genérica do aproveitamento ótimo dos recursos naturais com reservas 

limitadas, estabelecendo-se pressupostos acerca de comportamento e informação por parte 

dos agentes. Assim, conclui-se que a taxa de exploração ótima de um recurso natural não 

renovável é atingida quando o preço do produto iguala-se à soma do custo de oportunidade 

e dos custos de produção marginais.  

Outras soluções que a teoria econômica incorporou ao escopo do problema do uso 

de recursos naturais podem ser exemplificadas pela análise custo-benefício, tratando o 

problema de forma idêntica a um investimento. Há, ainda, a solução de Pigou (1948), onde 

o Estado cobraria do causador de externalidades negativas, por exemplo, poluição, um 

montante equivalente ao custo marginal da externalidade. Por outra forma, o custo marginal 

da externalidade poderia ser obtido através da diferença entre o custo marginal social e o 

custo marginal privado. Tal proposta consagra, em teoria, a idéia de que o responsável pelo 

prejuízo deva assumir o ônus de custeá-lo ou, em outras palavras, estabelece o princípio 

“poluidor-pagador”. 

Percebe-se, portanto que a teoria econômica desde o seu nascedouro preocupou-se 

com o aproveitamento dos recursos naturais, especialmente a terra. Com efeito, a 

preocupação com o aproveitamento dos recursos naturais, e externalidades decorrentes, 

esteve na agenda de pesquisas dos mais experimentados autores econômicos. Se as 

soluções propostas obedecem a critérios exclusivamente econômicos, deve-se a dificuldade 

em se estabelecer, na maioria dos casos, um equilíbrio natural, ou seja, um montante de 

exploração considerado equivalente ao suporte do sistema natural. 

A baixa atenção, relativa, dada ao problema dos recursos naturais e seu 

aproveitamento ótimo provavelmente decorrem da grande crise capitalista de 1929 e dos 

seus efeitos econômicos e políticos.  Nesse momento, as atenções centram-se na resolução 

de problemas mais imediatos como a obtenção de crescimento econômico contínuo, como 

meio de alcance da paz entre nações, sobretudo após o fim da Segunda Guerra Mundial7. 

Após viver a chamada “era de ouro do capitalismo”, a preocupação novamente se direciona 

para os recursos naturais, enfim na década de sessenta e setenta do século XX. 

                                                           
7 Tal ênfase se explica, também, pela necessidade de recuperação econômica de várias nações após os 
combates, bem como da independência de várias antigas colônias na Ásia e África, que ambicionavam 
ingressar na sociedade de consumo em massa.  



 

 

35

 

O debate, porém, surge nesta oportunidade com características distintas. O 

crescimento econômico das décadas anteriores propiciara um padrão de vida inédito aos 

cidadãos dos países centrais. Todavia, tal padrão embutia um consumo de recursos naturais 

em grande quantidade e com externalidades negativas evidentes. Além de o padrão 

produtivo haver mudado em relação ao início do século XX, o padrão de consumo 

energético também se alterara. 

Martin (1989) nota que no contexto dos planos de recuperação econômica após a 

Segunda Guerra, os investimentos programados principalmente por Estados Unidos e 

União Soviética privilegiaram parques industriais e de serviços baseados no petróleo como 

fonte energética principal8. Deste modo, alterar-se-ia o principal produto da matriz 

energética mundial de carvão mineral para petróleo, decorridos poucos anos. Ambos as 

matérias-primas energéticas eram fontes importantes de poluição atmosférica, mas o 

petróleo por apresentar densidade energética superior destacava-se em relação ao seu 

antecessor nesse particular.  

Quando o crescimento econômico contínuo da “era de ouro do capitalismo” dá seus 

primeiros sinais de esgotamento, novamente surge em primeiro plano a questão dos limites 

dos recursos naturais vis-à-vis necessidades econômicas. O denominado Clube de Roma 

reúne uma série de lideranças acadêmicas e empresariais que, por fim, alertam sobre a 

pressão do crescimento populacional sobre os recursos naturais e a possibilidade de 

exaustão destes, ainda que ocorresse progresso técnico. O relatório Meadows e Meadows 

(1972) consolida as impressões do grupo e expõe as hipóteses assumidas, bem como 

destaca as projeções, obtidas. Contudo, o relatório é lembrado pela proposta de crescimento 

econômico zero, defendida com base na escassez de recursos prevista. Tal proposta, 

entretanto, desconsiderava assimetrias entre os países, sobretudo naquilo que dizia respeito 

a padrões de consumo. Propor crescimento econômico zero implicaria, em outros termos, 

consagrar a distribuição de recursos existente naquele instante para sempre. De qualquer 

forma, a proposta ganhou adeptos e, mais importante, o debate “malthusiano” era retomado 

com uma nova conformação. 

                                                           
8 Eram esses dois países os detentores das maiores reservas do produto conhecidas durante a primeira metade 
do século XX. 
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Um exemplo dos cálculos de esgotamento de recursos feitos naquela ocasião é 

encontrado em Schumacher (1983, p. 111). O esgotamento das reservas conhecidas de 

petróleo era previsto para no máximo quatro décadas, sem considerar que uma maior 

eficiência no uso do recurso e, até mesmo, a descoberta de novas reservas seriam possíveis. 

Ignorava, ao mesmo tempo, que o custo econômico tornar-se-ia maior conforme a “última 

gota” aproximava-se, incentivando, portanto, os agentes a buscarem soluções alternativas 

ao invés de esperar passivamente pela exaustão, como já destacava Solow (1974). Não 

surpreende, assim, que as projeções do relatório Meadows e Meadows (1972) não se 

tenham confirmado.  As razões principais para a não confirmação das previsões são: que 

continham agregações em demasia, não observando a heterogeneidade e os diferentes 

ritmos de desenvolvimento e consumo ao redor do mundo; e ignoravam a possibilidade de 

incrementos na eficiência do uso dos recursos. 

A Conferência de Estocolmo, realizada em 1972, constituiu-se no primeiro grande 

fórum mundial onde os países se fizeram representar (COSTA, 2001). Marca o início dos 

debates nestas esferas de decisão e foi permeada pela polêmica a respeito do crescimento 

zero e da explosão demográfica. A declaração de Cocoyock, de 1974, constitui-se numa 

resposta ao problema apresentado pelo Clube de Roma, já que neste documento manifesta-

se a percepção de que se havia explosão demográfica nos países do terceiro mundo, esta 

estaria ligada à ausência de padrões de vida mínimos e em grande medida derivados da 

exploração colonial. Adquire-se, desde então, neste e em outros debates e relatórios, tal 

como em documento da Fundação Dag Hammarskjold (1975), a dicotomia países 

desenvolvidos de um lado e países em desenvolvimento do outro (CAVALCANTI, 1994).  

À parte com tais diferenças entre posições políticas e econômicas ao longo dos 

países o diálogo intergovernamental avançou na década de oitenta, tendo como auge o 

estabelecimento do conceito de desenvolvimento sustentável. A primeira vez que o 

desenvolvimento sustentável tem os seus conceitos operacionalizados é em Comissão 

mundial sobre meio ambiente e desenvolvimento - CMMAD (1987), ou Relatório Brutland, 

que possuía como objetivo principal sistematizar a coerência entre atividade econômica e 

atividades ambientais. O estabelecimento do conceito de sustentabilidade, desde então, 

pretende-se um guia para o estabelecimento de políticas públicas, orientado para a 

preservação dos recursos naturais e, também, para o crescimento econômico.  
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Comentando o conceito de sustentabilidade, Solow (1993) adverte que 

desenvolvimento sustentável é mesmo um conceito intrinsecamente inexato, mas que 

indicaria claramente um compromisso com o futuro. Ainda segundo o autor, o termo gera 

dificuldade de implementação exatamente nesse ponto, pois é mesmo difícil convencer 

pessoas pobres a realizar um investimento, no futuro, quando tudo o que desejam, no 

presente, é alocar recursos para sua utilidade momentânea.  Por fim, lembra que uma linha 

de ação ao alcance seria investir em ciência e na viabilização de tecnologias limpas.  

Esta percepção de Solow, citada no último parágrafo, sobre a generalidade assumida 

pelo conceito de sustentabilidade, adquire maior destaque quando se considera que desde a 

divulgação da definição, a literatura define duas vertentes para o tema. A distinção reside 

na forma como a sustentabilidade é alcançada: enquanto parte dos autores, notadamente 

Solow (1974), admite que o capital natural exaurível não fosse um obstáculo, uma vez que 

a capacidade técnica aprimoraria o uso dos recursos naturais evitando, assim, que estes não 

representassem um limite para o produto econômico, um outro grupo de autores, em que se 

sobressai Hermann Daly, não admite tal solução como possível, destacando que somente a 

consideração à capacidade de regeneração dos recursos naturais, quando possível, 

apresentar-se-ia trajetória de sustentabilidade. À primeira argumentação deu-se o nome de 

“sustentabilidade fraca”, ao passo que a segunda ficou famosa por “sustentabilidade forte” 

(ROMEIRO, 2003).  

Daly (2005) sublinha quais seriam os cinco critérios possíveis para se aplicar o 

conceito de sustentabilidade: capital natural seria o primeiro e a soma de capital natural ao 

capital econômico, o segundo. Produto interno bruto, rendimento e, ainda, utilidade seriam 

os outros três. Porquanto seja difícil alcançar consenso sobre qualquer dos critérios, o autor, 

adepto da sustentabilidade forte e do capital natural como critério, propõe o sistema que 

denomina de “cap-and-trade”, que se constitui por uma primeira intervenção pública 

limitando a ação dos agentes econômicos ao uso de recursos apropriados em atender a 

capacidade de regeneração do ambiente. Só então, observado esse limite, qualquer ação que 

apresente externalidade sobre o ambiente seria negociada por créditos que dão ao 

proprietário o direito de exercer a ação sobre o ambiente, viabilizando a manutenção da 

economia.  
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A adoção de critérios estritamente econômicos para a resolução de problemas 

ambientais, no entanto, costuma causar polêmica. Fullerton e Stavens (1998) apontam 

como algumas idéias prevalecentes em economia nem sempre são soluções viáveis, 

sobretudo em problemas de uso dos recursos naturais. Ilustram como em algumas situações, 

por exemplo, um mercado de permissões de emissões não funciona adequadamente, 

requerendo outro tipo de solução, que logre a obtenção de uma situação satisfatória.  

Um caso típico de soluções de mercado ineficientes é evidenciado quando da 

ocorrência de bens públicos, apontado por Hardin (1967), desde o seu famoso artigo “A 

tragédia dos comuns”. Essencialmente, o comportamento individual otimizador de utilidade 

sobre um bem que não possui propriedade definida9 conduz a um resultado socialmente 

insatisfatório, já que não haveria qualquer mecanismo, seja de mercado ou qualquer outra 

natureza, constrangedor ao uso indisciplinado do recurso. O Teorema de Coase (1980), 

contudo, prevê uma solução: atribuir, qualquer que seja a distribuição, direitos de 

propriedade aos participantes e deixá-los obter a solução, via mercado, que melhor lhes 

convir. Evidencia-se, porém, que o teorema funciona bem para situações onde a obtenção 

de solução via negociação é fácil, o que, em geral, não corresponde às situações práticas.  

A possibilidade de que países periféricos alcancem um desenvolvimento econômico 

via adoção de tecnologias ambientalmente corretas é discutida em Cordero et al. (2005). 

Manifesta-se a noção de que proteção ambiental e crescimento econômico não são opostos, 

especialmente para os países da América Latina, na medida em que a eficiência da emissão 

de poluentes cresce i.e., uma unidade do produto econômico gera menor quantidade de 

poluentes que as anteriores. De resto, lembram que avanços no uso de tecnologias limpas, 

via de regra, se dão por vias institucionais como regulamentos e normas emitidas pelo 

poder público.  

Não obstante as dificuldades conceituais, a conferência ECO-92, realizada no Rio 

de Janeiro, reuniu chefes de estado de centenas de países com o objetivo de, finalmente, 

inserir as políticas de desenvolvimento sustentável nas agendas governamentais. A reunião 

estabeleceu o padrão de acordos ambientais em escala global para o final do século XX e 

início do século XXI. O protocolo de Kyoto, estabelecido em 1995, e que prevê restrição de 

                                                           
9 Por exemplo, um recurso natural, como um rio ou um lago. 
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emissões de gases do efeito estufa, é um exemplo de acordo internacional influenciado pela 

ECO-92. 

Na década de oitenta, enfim, surge a agenda referente à mudança climática, cujo 

ápice localiza-se em 1988 com a consolidação do Painel Inter-Governamental para 

Mudanças Climáticas, doravante IPCC, na sigla em inglês. O reconhecimento da 

possibilidade de uma intensificação do efeito estufa deriva das constatações da química a 

respeito da interação de gases em concentração excessiva na atmosfera.  Desde esse 

momento o tema da mudança climática, suas causas e conseqüências, ocupam espaço na 

consideração de políticos, formadores de opinião e líderes empresariais. Como antecedente, 

ainda na década de setenta aponta-se o problema da perda da camada de ozônio10, 

conseqüência do consumo de alguns gases, especialmente o clorofluocarbono, ou CFC.  

Desse modo, podem-se identificar “fases” nos debates sobre problemas ambientais e 

de recursos naturais. Se nos anos setenta as externalidades do crescimento econômico e o 

esgotamento dos recursos eram os temas principais, nos anos oitenta prevaleceu a 

preocupação com a camada de ozônio e a instalação de usinas nucleares. Finalmente, os 

anos noventa assistem ao crescimento do debate em torno do desmatamento das florestas 

tropicais e, em paralelo, da mudança climática.  

Portanto, é possível caracterizar os debates atuais como a mesma discussão sob 

novo enfoque. É importante apontar algumas semelhanças entre os debates contemporâneos 

em seus primórdios e aqueles que se realizam hoje, aproximadamente 35 anos depois. 

Aquela que chama mais atenção ainda é a assimetria na posição entre acesso a recursos 

técnicos que dispõem os países desenvolvidos comparados a países em desenvolvimento e 

ao próprio padrão de vida que as populações dos dois grupos dispõem. Assimetria que se 

reflete na propensão da população dos países quanto à adoção de critérios econômicos na 

prevenção de problemas ambientais. Algo natural, aceitando-se a idéia, comprovada em 

muitos estudos, mas ainda debatida, que o consumidor de maior renda e/ou padrão de vida 

está disposto a aceitar os custos relativos à conservação ambiental11.  

                                                           
10 Substância que, na atmosfera, forma uma camada capacitada a filtrar raios ultra-violetas emanados do Sol. 
Os raios filtrados constituem em perigoso elemento para as formas de vida existentes no planeta.    
11 Embora o governo americano adote uma posição contrária à adoção de algumas restrições ambientais, as 
pesquisas de opinião mostram o oposto a respeito da opinião pública americana. A idéia da maior disposição à 
preservação ambiental vis-à-vis uma maior renda per capita é expressa pela Curva Ambiental de Kuznets. 
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 Outra semelhança a ser observada é que, tal como nos anos setenta, novamente 

problemas de oferta energética ainda não foram superados, sequer sob a ótica de 

abastecimento e estabilidade dos preços. Pode-se ter uma sensação, portanto, de que tudo 

está por ser feito, o que é quase a verdade. De efetivo, no entanto, estão vários pontos: o 

constante aperfeiçoamento de critérios de valoração ambiental, respeitando a lógica de 

mercado e a lógica ambiental12; o estabelecimento de tratados internacionais para a 

correção de trajetórias danosas ao ambiente, sendo o Protocolo de Kyoto e o mercado de 

carbono os melhores exemplos; e a pesquisa por novas fontes energéticas.  

A polêmica não é menor do que quando a moderna análise econômica surgiu em 

Adam Smith, mas os problemas de recursos naturais, como a poluição atmosférica e a 

mudança climática, possuem um referencial consolidado à disposição para que avaliações 

sejam efetivas e soluções conseqüentes se tornem possíveis. 

 
2.2 Origem do problema: causa natural ou antrópica? 

 
Durante o século XX a compreensão sobre como os eventos naturais comportam-se 

cresceu consideravelmente. A meteorologia e a climatologia não escaparam desse processo, 

ampliando o poder de previsão e aperfeiçoando os métodos de análise. A compreensão de 

como alterações em regiões remotas da superfície dos continentes ou do oceano, em 

especial, influenciaria as condições locais de curto e médio prazo é o exemplo mais 

emblemático dessa evolução. Isso não significa que haja um entendimento completo e 

relações ainda obscuras continuam a emergir, mas apenas atualmente, por exemplo, pode-se 

inferir com evidência fundamentada, que a ocorrência de cheias e secas do Rio Nilo é 

influenciada por erupções vulcânicas em latitudes acima de 45º N, nas zonas temperadas 

(OMAN et al., 2006). Naquilo que diz respeito ao problema das secas no Nordeste 

brasileiro pode-se, ao mesmo tempo, compreender que a pressão atmosférica em queda 

abrupta no oeste da África seria um indicador antecedente do fenômeno (NIMER, 1979).  

À parte com o crescente conhecimento obtido, a controvérsia ainda é um item 

essencial de qualquer campo de conhecimento. A causa do aquecimento global, ou 

mudança climática, e até mesmo a constatação desta é o tópico mais recente de disputa na 

literatura. Um primeiro grupo de pesquisadores contesta as evidências acerca do 
                                                           
12 Não se está dizendo que são perfeitos, mas, antes, que é positivo a adoção destes.  
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aquecimento global, negando que o processo esteja em curso. Outro grupo ratifica o 

aquecimento global, porém lança dúvidas sobre a intensidade em curso do fenômeno, 

contestando preponderantemente o “alarmismo” em torno da temática. Finalmente, é 

possível identificar um terceiro grupo, majoritário, que confirma a mudança climática e 

alerta quanto à possibilidade de uma trajetória cada vez mais abrupta. Como não bastasse, 

nos dois últimos grupos é comum identificar pesquisadores que atribuem o aquecimento 

global a causas naturais e outro grupo que aponta a interferência das atividades humanas 

como decisiva para o processo. 

 Antes de se apresentar as posições em destaque, faz-se necessário demarcar aquilo 

que ocorre de maneira natural na atmosfera e, qualquer que seja a situação, permanece 

como sendo estático. Entre os fenômenos da atmosfera destaca-se o efeito estufa, processo 

natural que domina o balanço de energia do planeta. Conforme Meirelles (1994, p. 4): “A 

atmosfera terrestre é constituída de gases que permitem a passagem da radiação solar, 

porém absorvem grande parte da radiação infravermelha termal, que é emitida pela 

superfície terrestre”. Expressiva parcela do efeito estufa natural origina-se a partir do vapor 

d´água, o dióxido de carbono e as nuvens, sendo de apenas 10% a contribuição natural de 

ozônio, óxido nitroso, metano e outros gases. 

 Portanto, o efeito estufa natural é um processo decisivo para que a temperatura do 

planeta se estabilizasse em torno dos 14º C, permitindo que as espécies, tal como as 

conhecemos, se desenvolvessem. Seu primeiro componente localiza-se na emissão de raios 

a partir do Sol, absorvidos pelo planeta. Tais raios são refletidos pela superfície dos 

oceanos e continentes, após estas dissiparem parte do calor. Porém, ao serem refletidos para 

o espaço encontram uma barreira natural, aprisionando outra parcela de calor na atmosfera 

do planeta. Ao desequilibrar a composição da atmosfera entre vapor d’água, nuvens e 

outros gases em favor deste s últimos, contudo, a ação humana tem sido apontada como a 

responsável pela intensificação do efeito estufa e conseqüente, alegado, aumento da 

temperatura planetária.  Note-se que ao longo do processo diversos momentos cruciais 

surgem. O primeiro deles a própria atividade solar, posteriormente a dissipação de calor 

através da superfície dos oceanos e continentes e só então a barreira de gases da atmosfera. 

 Na atividade solar, muito tem se especulado, pois o estudo, embora antigo, somente 

recentemente conseguiu algum grau de pormenorização e interesse. Os padrões solares, se 
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existentes, todavia, se caracterizam por ciclos longos que ainda escapam às percepções dos 

estudos existentes. De qualquer forma é legítimo construir-se uma hipótese associando a 

atividade solar mais intensa com o aquecimento global, pois aquela é a fonte original de 

radiação térmica (FRIIS-CHRISTENSEN; LASSEN, 1991). Herrera (2008) prevê, 

inclusive, que a menor atividade solar provocará na próxima década uma era do gelo, que 

perdurará por 6 a 8 décadas, explicitando seu ceticismo com relação ao aquecimento global. 

Lean et al. (1995) estimam, em contrapartida, que a radiação solar tenha contribuído com a 

metade da elevação da temperatura desde 1860 até 1990, enquanto no período entre 1970 e 

1990 esta influência teria declinado para apenas um terço.  

 Ainda entre os adeptos de que a mudança climática poderia ser um evento natural, 

fracamente correlacionado com as atividades humanas, encontram-se argumentos baseados 

nas idéias apresentadas pelo astrônomo sérvio Milutin Milankovich. O argumento associa a 

ocorrência freqüente das eras do gelo e as alterações no clima terrestre ao movimento do 

planeta em relação ao Sol e a posição do eixo da Terra, afetando por conseqüência a 

insolação recebida pelo planeta. Essa teoria e suas variantes explicariam, sobretudo, a 

ocorrência de idades do gelo, mas seria aplicada também a variações em temperatura em 

geral do planeta, pois o arranjo do planeta abrangeria um posicionamento cíclico em 

relação ao Sol e ao centro da galáxia (KOPAL, 1980). Nesse particular, destaca-se a 

introdução da agricultura no encerramento do último período glacial, iniciando a era 

denominada Holoceno há aproximadamente dez mil anos. De outro modo, esses ciclos 

foram decisivos para a vida econômica e social do homem. Aponta-se, ademais, como 

curiosidade, que o Emiano, período inter-glacial anterior possuía temperaturas médias 

superiores às atuais. 

O estudo da paleoclimatologia revela, por exemplo, padrões de aquecimento global 

ao longo de milênios, associados a concentrações de CO2 na atmosfera. O método essencial 

dos estudos é recolher os denominados testemunhos de gelo, ou seja, camadas de gelo 

depositadas em lugares inóspitos, como a Antártida e que via estratos depositados 

sucessivamente revelam a composição da atmosfera e a configuração do clima em geral. A 

mais famosa delas é a amostra Vostok, cujas primeiras impressões dos estudos encontram-

se em Petit et al. (1999), revelando três épocas anteriores de aquecimento global e aumento 

da concentração de CO2. A primeira delas ocorre há aproximadamente 12 mil anos atrás, a 
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segunda a 240 mil anos e finalmente a mais antiga registrada, há 320 mil anos atrás. O que 

se destaca no levantamento é a correlação direta entre o aquecimento e as concentrações de 

gás carbônico e metano na atmosfera, reforçando a hipótese de que a ação humana, embora 

não presente no passado pode ser decisivo no presente e futuro.  

 Ainda que esses fatores naturais sejam importantes, a influência humana para a 

modificação do balanço de gases da atmosfera também deve ser vivamente destacada. 

Como já se apontou, a Revolução Industrial na segunda metade do século XVIII foi o 

período em que a emissão de gases por atividades humanas acelerou-se. Esse processo 

talvez tenha conduzido a uma modificação no balanço de gases da atmosfera.  

De acordo com IPCC (2007a) as concentrações de dióxido de carbono cresceram 

significativamente desde 1750, meados do início do processo de industrialização. A opção 

por fontes energéticas fósseis está intimamente ligada às altas concentrações do dióxido de 

carbono na atmosfera, embora alterações no uso da terra tenham importância no processo. 

Naquilo que se relaciona às atividades da agropecuária, sua contribuição para acelerar o 

efeito estufa encontra-se na alteração dos fluxos naturais de nitrato, fosfato e carbono, com 

liberação principalmente do gás carbônico e metano (MEIRELLES, 1994). As emissões 

dos gases de efeito estufa, de um modo geral, cresceram 70% no período entre 1970 e 2004 

(IPCC, 2007c)  

Pelo Quadro 1 a concentração dos principais gases do efeito estufa vem aumentando 

desde o período pré-industrial e, também, na última década. A reversão ou a estabilização 

dessa tendência de crescimento, tal como já ocorre com o clorofluocarbono onze é a meta 

dos protocolos, como o de Montreal. 
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 2005 Alteração desde 1995 Nível Pré-Industrial 

CO2 (ppvm) 379 +13 278 
CH4 (ppvb) 1774 +11 715 

CFC-11 (ppvt) 251 -13 0 
CFC-12 (ppvt) 538 +4 0 

N2O (ppvb) 319 +5 270 
 

Quadro 1 – Sumário da concentração dos principais gases efeito estufa na atmosfera 

Fonte: IPCC (2007a, p. 141)  

Notas: CO2 – gás carbônico; CH4 – metano; CFC-11 – clorofluocarbono 11; CFC-12 - clorofluocarbono 12; 
N2O – óxido nitroso; ppvm – volume em partes por milhão; ppvb – volume em partes por bilhão; ppvt – 
volume em partes por trilhão. 
 

A maior concentração de gases do efeito estufa, com a intensificação do efeito 

estufa, tem como conseqüência a elevação da temperatura global. Nas figuras, a seguir, é 

possível perceber as tendências inequívocas do aquecimento global, comparando-se os 

desvios das temperaturas em relação à média de 1961-1990: (Figura 1) a temperatura média 

da atmosfera; (Figura 2) a temperatura média da superfície dos oceanos; e (Figura 3) a 

cobertura de neve no hemisfério norte no mês de maio (primavera). Quanto aos dois 

primeiros indicadores é preciso notar que a área pesquisada para os números cresceram 

com o passar dos anos. Assim, os indicadores do século XIX referem-se a uma pequena 

porção do planeta, ao passo que os dados mais recentes são resultados de uma cobertura 

mais ampla das regiões do planeta.  
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Figura 1- Anomalias anuais da temperatura global em relação ao período 1961-1990 – 

Observado na atmosfera 

Fonte: University of East Anglia (2008) 
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Figura 2- Anomalias anuais da temperatura global em relação ao período 1961-1990 – 

Observado na superfície dos oceanos 

Fonte: University of East Anglia (2008) 
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Figura 3- A cobertura de neve no Hemisfério Norte no mês de maio (Primavera) 

Fonte: Adaptado de Rutgers University (2008) 

 

Analisando detalhadamente os dados que ilustram a Figura 1, Brohan et al. (2006) 

alertam para as incertezas associadas à série histórica. Contudo, observam que o 

crescimento das temperaturas, em nível absoluto, foi superior à elevação das incertezas, ao 

longo da construção da série. Mais importante, destacam a nítida elevação da temperatura 

desde meados do século XX, momento em que as incertezas reduzem-se 

consideravelmente.     

Ressalte-se que o fato de a amostra planetária para obtenção das temperaturas ter se 

elevado é mais um indicador do avanço do estudo da climatologia, refletido nos 

experimentos e pesquisas de campo, mas também na construção dos modelos que orientam 

as conclusões. Como exemplo, a elaboração de modelos climáticos capazes de simular a 

interação da atmosfera com o oceano, denominados acoplados, é um exemplo de como as 

influências climáticas podem ser captadas de maneira mais nítida e produzir antevisões 
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mais aperfeiçoadas. Em comparação, por exemplo, às extrapolações realizadas a partir dos 

dados paleo-climatológicos, as predições tornam-se mais robustas envolvendo a circulação 

geral atmosférica (CUSBACH et al., 1990).  

Em franca concordância com os dados apresentados para o hemisfério norte na 

Figura 3, Rebassa (2007) demonstra que para o glaciar Patagônio e Fuegian é constatada 

redução contínua da linha de cobertura de neve durante os últimos anos. Ao estender sua 

análise para a Península Antártica cita o fato de que o lado leste da mesma rompeu-se pela 

primeira vez em cem mil anos, destacando que o ecossistema terá pouca chance de 

adaptação numa situação de agravamento do aquecimento global. Mesmo sob uma situação 

de estabilização das emissões atuais, a repercussão dos efeitos seria experimentada durante 

séculos.     

Ainda que não se concorde com a ação humana como principal responsável pelo 

fenômeno, os dados apresentados demonstram o processo de aquecimento. Por outro lado, 

os dados reveladores da abrupta elevação de temperatura são recentes se comparados ao 

ritmo dos ciclos climatológicos, o que seria impeditivo para qualquer conclusão definitiva. 

De toda forma, faz-se necessário perceber que as emissões de gases de efeito estufa, pela 

atividade econômica, possuem interação química conhecida. Logo, ainda que não sejam 

representativas hoje para o aquecimento global, haveria um ponto onde, fatalmente, as 

emissões seriam o fator predominante. Ademais, desde 1850, 11 dos 12 anos mais quentes 

da história estão compreendidos entre 1995 e 2006 (IPCC, 2007a)13.  

É possível verificar que as ondas de calor na Europa possuem uma duração maior, 

aproximadamente o dobro, comparadas às ondas de calor de meados do século XIX. Os 

pesquisadores verificam um aumento na média das temperaturas entre 0,4 e 1,6º C, junto a 

uma elevação da variância associada, de 2 a 6% (DELLA-MARTA et al., 2007). 

A tendência de aceleração das emissões de gás carbônico na atmosfera, desde o ano 

2000, pode decorrer de um maior consumo energético por unidade de produto econômico, 

ou intensidade energética, conforme apontado por Raupachi et al. (2007). A tendência de 

queda na intensidade energética desde os anos 70 teria se revertido em função da aceleração 

do crescimento econômico em países em desenvolvimento, como China e Índia. Mas 
                                                           
13 Em 1992, a erupção do vulcão Pinatubo provocou o lançamento na atmosfera de uma densa camada de 
cinza vulcânica, que impediu a passagem de raios solares, alterando a tendência momentaneamente 
(RABASSA, 2007).  
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mesmo os países desenvolvidos não foram capazes, desde então, de reverter a intensidade 

energética e, principalmente, alterar a matriz energética significativamente, eliminando 

emissões de carbono. Como ilustração, de acordo com o mesmo estudo, os países em 

desenvolvimento responderiam por 73% do aumento das emissões em 2004, ao passo que 

os países desenvolvidos ainda teriam a responsabilidade sobre 77% das emissões globais 

desde meados do século XIX e 59% do total das emissões do ano de 2004.  

As percepções de crescimento no valor absoluto e no ritmo de emissões de gás 

carbônico também são verificadas em Canadell et al. (2007). As emissões teriam origem na 

mudança do uso da terra e, predominantemente, no uso de combustíveis fósseis. Mais 

importante, também se percebe que a absorção do gás carbônico nos oceanos e superfície 

dos continentes tornou-se menos eficiente, em ligação direta com as emissões de origem 

antrópica.    

De posse das evidências da ocorrência do aquecimento global, é importante avaliar 

os fenômenos que podem se manifestar e de que maneira estes afetariam a sociedade. A 

avaliação desses efeitos será feita nas próximas duas seções, inicialmente para o mundo em 

geral e posteriormente para o Brasil em particular.  

 

2.3 Quais as conseqüências ambientais e econômicas ao redor do mundo? 
 

Para situar a questão da mudança climática em bases mais sólidas, o IPCC trabalha 

com seis grandes cenários sobre a trajetória da temperatura global e sobre a evolução do 

nível do mar, tendo como perspectiva o fim do século XXI. Embora haja incerteza 

associada com a construção de qualquer extrapolação, mesmo o cenário mais parcimonioso 

projeta elevação de temperatura de 0,6ºC, como pode ser visto na Tabela 1, a seguir. Para a 

elevação do nível do mar o cenário mais parcimonioso espera uma elevação mínima de 18 

centímetros. Na Tabela a variação de temperatura apresentada representa desvio em relação 

à média de 1980 a 1999, da mesma forma que o nível do mar. Nota-se que elevação da 

temperatura de 4ºC é a tendência central para um cenário mais extremo e, para o momento, 

menos provável.  
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Tabela 1 – Cenários de mudança climática global do IPCC14 

 
Final do Século XXI Temperatura (em ºC) Nível de Elevação do 

Mar 
Cenário Melhor 

Estimativa 
Intervalo de 
Confiança 

Intervalo 
(em cm) 

Concentrações do ano 
2000 Constantes 

0,6 0,3-0,9 Não Disponível 

B1 1,8 1,1-2,9 18-38 
A1T 2,4 1,4-2,8 20-45 
B2 2,4 1,4-2,8 20-43 

A1B 2,8 1,7-4,4 21-48 
A2 3,4 2,0-5,4 23-51 

A1F1 4,0 2,4-6,4 26-59 
 
Fonte: IPCC (2007a , p. 13) 

 
Porém, como já foi discutido na seção anterior, alguns estudos mostram que as 

concentrações de gás carbônico estariam se elevando a partir do ano 2000, tornando 

plausível a ocorrência de algum dos cenários que apontam elevação da temperatura global 

em, pelo menos, 1,1º C.  

Há ainda, curiosamente, o risco de congelamento do noroeste da Europa e leste da 

América do Norte, mesmo sob aquecimento global, derivado da alteração da circulação das 

correntes do Atlântico Norte. Basicamente, a alteração das correntes no Atlântico Norte 

resultaria do degelo das calotas polares e alterações conseqüentes na salinidade das regiões 

do oceano. Tal ocorrência resultaria na modificação do regime de correntes oceânicas, com 

implicações finais no clima planetário.  

De igual modo a intensificação do fenômeno El Niño Oscilação Sul - ENSO teria 

outra conseqüência sobre o clima global. Representa a oscilação das temperaturas no 

Oceano Pacífico e sua anomalia positiva ficou conhecida como El Niño, ao passo que sua 

tendência de esfriamento por La Niña. Consolidou-se um entendimento que oscilações de 

temperatura em um grande volume e extensão de água, como o Oceano, têm reflexos sobre 

                                                           
14 Os cenários são assim construídos: cenários A representam trajetórias centrados no desenvolvimento 
econômicos e cenários B, trajetórias centradas no desenvolvimento sustentável (ambiental). Os números 
representam cenários globais (1) e regionais (2). Finalmente, FI representa uma trajetória centrada em 
combustíveis fósseis; E representa uma trajetória em que fontes fósseis e renováveis convivem na matriz 
energética; por fim, T denomina um cenário onde há uma transição na matriz energética para fontes não-
fósseis.  
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todo o clima global.  Variações anômalas dos fenômenos descritos, para cima ou baixo, são 

causas de oscilações no clima em várias partes do mundo, como a intensificação de chuvas 

em algumas partes e secas mais prolongadas em outras regiões do planeta. Brown e Funk 

(2008) advertem que o aquecimento das águas do Oceano Índico e Pacífico provoca seca na 

Ásia, África e Américas.  

Aproveitando-se das evidências da moderna climatologia, Davis (2002) relaciona a 

ocorrência de safras ruins na década de 70 do século XIX na Índia e China com eventos 

climáticos. A crise da safra agrícola somada a distribuição viesada do produto econômico 

em favor dos colonizadores e comerciantes ingleses acabou por condenar um contingente 

de milhões de pessoas à morte, segundo sua argumentação. Um alerta que parece atual, 

considerando o estado da economia de alguns países africanos e suas escassas capacidades 

de adaptação à mudança climática, em paralelo ao padrão de distribuição dos alimentos via 

mercado. Em particular, para o Brasil, o deslocamento de migrantes do Nordeste para a 

Amazônia durante o mesmo período também é entendido como produto das condições 

climáticas e o despreparo para enfrentar estas adversidades. O deslocamento populacional 

para a Amazônia a que Davis (2002) refere-se mais tarde atribuiu-se como um dos fatores 

responsáveis pelo início do ciclo da borracha (FURTADO, 1991; PRADO JÚNIOR, 1985).   

Os cenários elaborados pelo IPCC estão intimamente ligados ao sucesso das 

políticas relativas à trajetória de restrições de emissões de gases estufa. A adoção dos 

protocolos de restrição de emissões por uma ampla gama de países e a transição na matriz 

energética de combustíveis fósseis para combustíveis renováveis seriam os fatores chave 

para uma ação bem-sucedida. A variável chave, para qualquer avaliação, seria a 

concentração dos gases, citada anteriormente no Quadro 1. Stern (2006) consolida a 

percepção de uma série de estudos que avaliam as probabilidades de aumento na 

temperatura média planetária em função da concentração de gases na atmosfera. Para 

concentrações de 750 ppvm de CO2 , um aumento na média da temperatura global planetária 

de 2º C é certo, um aumento de 4º C tem probabilidade de 82% e uma elevação superior a 

5º C apresenta chance de 47%. Em comparação, se a concentração de CO2 na atmosfera 

situar-se em 500 ppvm a chance de aumento em 2º C é de 96%, ao passo que a chance de 

aumento acima de 4º C situar-se-ia em meros 11%. Demonstra-se assim a importância da 

estabilização das emissões em níveis próximos aos atuais caso se deseje abrandar os efeitos 
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da mudança climática. Mas, mesmo aumentos mínimos de temperatura são relevantes para 

avaliação e mitigação de efeitos.     

Os efeitos surgem em escala global e manifestam-se em vários aspectos da 

sociedade. O Quadro 2, publicado pelo IPCC resume os efeitos aguardados. Como se vê, os 

impactos são expressivos e universais e abrangem a totalidade das atividades humanas, 

econômicas e sociais.  Porém, é certo que a sociedade terá tempo para se preparar e, por 

exemplo, é difícil pensar, como assinalado no quadro, que ocorrerão mortes por 

afogamento relacionadas à elevação do nível do mar. De qualquer forma os impactos são 

importantes e quanto mais relacionados ao meio natural, como na agricultura e 

ecossistemas, mais difícil é a adaptação.  

No tocante à saúde é importante destacar que situações extremas de frio ou calor 

provocam aumento na mortalidade humana. Ou seja, temperaturas extremas, frias ou 

quentes, e suas ocorrências mais freqüentes provocam aumento na mortalidade. Assim, o 

aquecimento global contribuiria para que o ponto ótimo para a saúde humana fosse 

superado (MCMICHAEL et al., 2006).  

A capacidade de adaptação é destacada por Stern (2006), para quem muitos dos 

prejuízos podem ser evitados, caso se adote desde o presente uma programação consistente 

de redução das emissões de gases do efeito estufa, estabilizando a concentração destes na 

atmosfera. O custo de tal atitude seria significativamente menor, no seu entender, do que 

enfrentar os prejuízos decorrentes da mudança climática. Destaca, porém, que as ações 

adaptativas deveria se concentrar nos países pobres, principais afetados, mas que em 

contrapartida são aqueles que menos recursos dispõem. 
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Fenômeno Probabilidade Agricultura e 

Ecossistemas 

Saúde Indústria e 

Sociedade 

Dias quentes 

mais 

frequentes 

Virtualmente 

certo 

Aumento na ocorrência 

de pragas, 

favorecimento dos 

ambientes temperados, 

prejuízo aos ambientes 

tropicais 

Redução da 

mortalidade 

Declínio da 

qualidade do ar 

nas cidades 

Ondas de 

calor 

Muito provável Queimadas mais 

prováveis, prejuízo aos 

ambientes tropicais 

Maior risco de 

mortes, 

relacionadas ao 

calor 

Redução da 

qualidade de vida 

Chuvas 

intensas 

Muito provável Erosão do solo Maior incidência 

nas doenças de 

pele e 

respiratórias  

Perda de 

propriedades 

Maior 

exposição à 

secas 

Provável Prejuízos à pecuária, 

degradação da terra 

Maior risco de 

má nutrição 

Migração, 

potencial 

hidroelétrico 

reduzido 

Aumento da 

atividade de 

ciclones 

tropicais 

Provável Perdas para lavouras e 

população de corais 

ameaçada 

Desordens pós-

traumáticas 

Perda de 

propriedades 

Aumento do 

nível do mar  

Provável Salinização da água 

para irrigação e 

abastecimento humano 

Doenças e 

afogamentos 

Realocação de 

populações 

 

Quadro 2 – Efeitos do aquecimento global e probabilidade inferida – Final do século XXI  

Fonte: IPCC (2007b, p. 31) 
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Cline (2007) avalia a trajetória das temperaturas e precipitações pluviométricas para 

os diversos países do mundo. Os modelos que sustentam essas projeções têm como nível de 

resolução 0,5º, o que divide o planeta em 259, 2 mil células e são constituídos de seis 

modelos de circulação geral, baseados na trajetória A2 do IPCC. Finalmente, o horizonte 

dessas projeções é o período médio compreendido entre os anos de 2070 e 2099. Destaca-se 

a elevação geral da temperatura e as áreas secas tornando-se mais secas ou mantendo o 

nível atual de precipitações. Como modelo, Bangladesh teria suas temperaturas elevando-se 

de 24,46º C para 28,13º C e a precipitação média de um dia alcançando 7,04 mm, dos atuais 

6,42 mm. De outra parte, a região oeste central da Austrália teria sua precipitação média 

diária reduzida para 0,75mm, dos atuais 0,81mm. 

É possível distinguir que as regiões tropicais são aquelas que mais sentirão os 

efeitos relacionados aos efeitos da mudança climática, especialmente as áreas de florestas 

tropicais. A resposta ao aquecimento global, medido através de um índice15, é mais intensa 

nessas regiões, devido, em grande parte, ao fato de que as variabilidades de temperatura são 

menores do que comparadas a outras regiões do planeta (BAETING et al., 2007).  

Bierbaum et al. (2007) resumem alguns dos efeitos esperados ao redor do mundo, 

por região. Além de confirmar que as regiões tropicais seriam as mais afetadas, percebem 

efeitos globais particulares. Vale destacar que entre os efeitos gerais alguns seriam comuns 

a todas as regiões como perda de biodiversidade em espécies vegetais e animais, bem como 

o alagamento constante de áreas costeiras. Mas algumas regiões viveriam problemas mais 

acentuados, por exemplo, as ilhas do Oceano Pacífico, possivelmente extintas pela elevação 

do nível do mar. O aumento na intensidade e freqüência de furacões afetaria a região do 

Caribe e sudeste dos Estados Unidos, em paralelo a ondas de calor igualmente mais 

intensas. No Sul e Sudeste Asiático, regiões onde há um dos maiores contingentes 

populacionais do mundo seriam registrados eventos extremos com maior freqüência, como 

ciclones e inundações dos deltas dos grandes rios. Finalmente, sobressai-se a queda do 

rendimento agrícola nas regiões tropicais, regiões onde, majoritariamente, o produto 

econômico está associado ao setor primário16.  

                                                           
15 Climate Change Índex - CCI. 
16 Este ponto será discutido com profundidade no próximo capítulo.  
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Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD (2007) salienta que 

o número de pessoas afetadas por desastres climáticos sempre foi consideravelmente maior 

nos países em desenvolvimento, sendo as causas da vulnerabilidade primordialmente 

relacionadas à pobreza e nível de renda, desigualdades no desenvolvimento humano, 

ausência de infra-estrutura e inacessibilidade a mecanismos de seguro. Os efeitos sobre a 

saúde, em especial, concentram-se na ampliação das áreas afetadas pelas doenças tropicais. 

No caso da malária, chuvas intensas e calor ocasionaria uma área maior de atuação do vetor 

transmissor, bem como maior número de ocorrências nas áreas já afetadas. O mesmo vale 

para doenças como dengue e cólera. A primeira inclusive registra em períodos de 

ocorrência mais intensa do fenômeno ENSO, mutações que ocasionaram mais fatalidades 

no Sudeste Asiático na década de noventa. Por fim, tais problemas poderiam ser resolvidos 

via cooperação dos países ricos para com os países pobres, como enfatiza o relatório como 

um todo.  

O redirecionamento de recursos para atender a população vulnerável, 

predominantemente pobre, será uma necessidade dos futuros orçamentos públicos, agindo 

para mitigar os efeitos da mudança climática. Especialmente considerando a tendência de 

que o processo de urbanização acentue-se, levando, em paralelo, a um agravamento dos 

problemas de infra-estrutura já existentes, sobretudo se confirmada situação em que as 

cidades recepcionem “refugiados ambientais”. Em particular, será grave a situação de 

pessoas residentes em áreas de risco expostas a deslizamentos de encostas (CARMO, 

2007). 

Por outro lado, Baethgen (2007) recorda que a incorporação de uma agenda 

relacionada às mudanças climáticas nas principais instituições defronta-se com um 

problema de dupla escala. O primeiro relacionado ao fato de que as análises climáticas 

concentram-se em grandes regiões, dificultando, talvez, ações locais; já o segundo 

problema relaciona-se ao tempo de maturação, distante em demasia para sensibilizar os 

agentes em relação aos efeitos previstos.  
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2.4 Quais as conseqüências gerais no Brasil ? 

 

Os impactos relativos à mudança climática no Brasil tornam-se cada vez mais claros 

em suas dimensões físicas conforme avança não apenas o conhecimento das interações 

climáticas globais, mas também são consolidadas séries históricas e abastecidos os modelos 

nacionais. Naquilo que diz respeito às dimensões humanas do fenômeno há ainda uma 

agenda de pesquisa extensa a ser realizada, conseqüência da consolidação recente do 

conhecimento referente às transformações do clima.   

O objetivo deste item é esclarecer quais os efeitos gerais podem se esperar da 

mudança climática sobre o Brasil17.  Regra geral será semelhante àqueles encontrados para 

o planeta, mas aqui particularizados em função da especificidade dos climas brasileiros.  

Uma primeira projeção sobre impactos no clima brasileiro é encontrada em Cline 

(2007), cuja opção é dividir o Brasil em três regiões, Amazônia, Nordeste e Sul, para 

efeitos de previsão de temperatura e precipitação. Considera-se o ano de 2080 como 

horizonte temporal e o ritmo de emissões mantendo-se inalterado. Nessas condições, na 

Amazônia a temperatura elevar-se-ia de 26,04ºC para 30,38ºC, enquanto a precipitação 

média diária permaneceria relativamente estável, de 5,97 mm no presente para 5,84 mm no 

futuro. A Região Nordeste teria tendências semelhantes, com a temperatura elevando-se 

para 29,46º C, de atuais 25, 58º C, e a pluviometria média de um dia apontaria também uma 

leve redução para 3,52 mm, de 3,58 mm contemporâneo. Enfim, a região “Sul” perceberia 

aumento nas temperaturas e na quantidade de chuvas. A primeira alcançaria 25,08º C, de 

22,04º C, enquanto seriam registradas chuvas médias diárias de 4,15 mm, superiores aos 

3,98 mm correntes. Esta projeção corrobora a conclusão de Oyama e Nobre (2003) que 

apontam que sob mudanças climáticas intensas, partes expressivas da Região Nordeste 

transformar-se-iam em um semi-deserto, ao passo que a Região Amazônica poderia notar 

um aumento das regiões de savana. 

Marengo et al. (2007) listam os possíveis efeitos sobre o Brasil das mudanças 

climáticas. Chama atenção, pela novidade, a possibilidade apontada por alguns modelos 

climatológicos internacionais, do desenvolvimento das condições de formação de furacões 

                                                           
17 Exceto para agricultura, que será tratada especialmente no capítulo seguinte. 
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no Atlântico Sul, colocando em risco o litoral da região Sul do Brasil18. As secas na região 

Amazônica também apresentariam probabilidades elevadas de ocorrência e maior 

freqüência. Outra possibilidade é a ocorrência de refugiados do clima, enfatizando-se que 

as regiões e famílias mais pobres encontrar-se-iam mais vulneráveis, repetindo em âmbito 

nacional aquilo que se verificaria em escala internacional. Confirma-se que as regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste verificariam diminuição geral das precipitações, ao passo 

que as regiões Sul e Sudeste registrariam elevação no volume de chuvas. Corrobora-se 

também que, as menores ou maiores quantidades pluviométricas seriam mais concentradas, 

ocasionando períodos de estiagem mais amplos. Notam, adicionalmente, que no território 

brasileiro no período compreendido entre os anos de 1951 e 2000, as temperaturas mínimas 

ascenderam em média, mais do que as temperaturas máximas, o que pode ser explicado 

pela maior cobertura urbana do solo. No contexto de chuvas mais intensas e concentradas, 

junto a um aumento da temperatura, ganha importância ao planejamento urbano já que 

problemas de enchentes e “ilhas de calor” nas cidades tenderiam a ser mais freqüentes.  

As principais conclusões relativas ao comportamento do clima frente aos cenários 

de mudança climática nas grandes regiões brasileiras para 2100 foram sintetizadas em 

Marengo (2007), a partir de pesquisas da Empresa Brasileira de Agropecuária - 

EMBRAPA, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE e Ministério do Meio 

Ambiente - MMA, considerando o denominado cenário A219, a trajetória mais drástica para 

a temperatura global da superfície. O Quadro 3, a seguir, procura sintetizar as percepções 

de como as regiões brasileiras seriam afetadas. Pode-se perceber que a perda de 

biodiversidade e o aumento da temperatura são comuns a todas as regiões, além da 

confirmação para os cenários de temperatura e pluviometria.  

 

                                                           
18  Muito embora, para alguns pesquisadores, estas condições já existam como conseqüência do aquecimento 
recente. O furacão Catarina, registrado em 2005, em Santa Catarina demonstra a possibilidade destas 
condições já existirem. 
19 Cenário do IPCC, regionalizado e centrado no desenvolvimento econômico (ver nota de rodapé nº 11). 
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Regiões Impactos 

Norte Secas na região Oeste e tempestades de chuvas na região Leste da 

Amazônia; Perda de biodiversidade; Redução de 15 a 20% nas chuvas; 

Elevação de  4 a 8º C na temperatura média.  

Nordeste Temperatura aumentando em 2 a 4º C; chuvas de 15 a 20% inferiores; 

Desertificação na região semi-árida; Perda de biodiversidade na caatinga; 

Reservatórios em menor nível.  

Centro-Oeste Chuvas mais concentradas; Aumento na erosão do solo; Ciclos naturais nos 

biomas Pantanal e Cerrado afetados. 

Sudeste Chuvas mais concentradas; Temperatura subindo de 3 a 6º C. 

Sul 2 a 4 º C de elevação na temperatura; Maior precipitação: 5 a 10%; chuvas 

mais concentradas; Redução do número de noites frias; Redução drástica na 

área da mata de auracária. 

 

Quadro 3 – Principais impactos sobre as regiões brasileiras do aquecimento global – Final 

do século XXI – Cenário A220 

Fonte: Marengo (2007) 

 

No cerrado, em particular, a exposição a eventos extremos como secas e fortes 

chuvas aumentaria em um contexto onde a atmosfera absorvesse duas vezes mais gás 

carbônico do que comparados ao século XX. As simulações climáticas para os anos entre 

2061 e 2080 mostram que o período das estações secas e chuvosas não seria distinto, mas a 

intensidade com que se manifestariam os fenômenos apresentaria alteração, sobretudo no 

oeste e centro da Amazônia, além da Região Nordeste. Situação semelhante ocorreria para 

o resto do país, em intensidade mais branda (BOMBARDI;CARVALHO, 2008). 

As alterações do clima também seriam importantes para a vegetação do mangue, um 

item decisivo se recordarmos que os manguezais são cruciais para as cadeias alimentares 

dos oceanos e exercem proteção contra abruptos processos erosivos na costa. Como 

evidência, Richieri (2006) destaca que os efeitos do aquecimento global podem ser 
                                                           
20 As comparações de temperatura e pluviometria são realizadas com o período 1961 a 1990.  
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constatados em mangues nos vários trechos da costa brasileira sendo a temperatura e a 

elevação do nível do mar os mais críticos. Soares (2007) confirma os efeitos sobre os 

manguezais para o litoral do município do Rio de Janeiro, sendo que em um dos cenários 

correria a ruptura da restinga da Marambaia, decorrente da aceleração do processo de 

erosão em área já afetada, aumentando os efeitos sobre os manguezais do município. 

Enfatizar-se, todavia, a necessidade das construções civis adaptarem-se para tornar o 

processo menos traumático, além da ampliação da compreensão do fenômeno.  

A ação humana no contexto da exploração econômica da Amazônia se insere como 

vilã do processo de aquecimento global, mas também com possibilidades de solução, 

conforme caracterização de Piva et al. (2006). Vilã, pois sua cobertura vegetal, ainda 84% 

da original, vem sofrendo perdas constantes desde meados dos anos oitenta, quando o 

processo de desmatamento acelerou-se. Assim, as queimadas associadas ao processo de 

desmatamento resultam em emissões de gases do efeito estufa e, em paralelo, eliminam 

uma vegetação importante para a fixação do gás carbônico da atmosfera. Mas também 

apresenta solução, pois suas funções ecológicas, como a biodiversidade e a geração de 

vapor d´água, são essenciais à manutenção do equilíbrio climático de regiões do continente 

e do planeta.  O efeito feedback da Amazônia no clima global também é destacado por 

Nobre (2001), que chama atenção para a provável maior incidência de incêndios florestais 

naturais.   

Nesse particular, os impactos sobre as florestas brasileiras são detalhados em Krug 

(2004). Como a própria autora ressalta, os estudos sobre ecossistemas concentram-se no 

deslocamento geográfico, ao passo que são raros os estudos sobre impactos nos 

ecossistemas.  As florestas poderão ter sua área ampliada ou diminuída conforme a 

concentração de gás carbônico, matéria-prima da fotossíntese, atinja um ponto ótimo. 

Porém, o número de queimadas aumentará, bem como se assistirá a um declínio na 

capacidade de regeneração do sistema, além da perda de biodiversidade de espécies 

vegetais, tendendo a homogeneizar as populações.  Para a Amazônia, em especial, a 

periodicidade e intensidade do fenômeno ENSO terá um papel central na determinação dos 

efeitos, nomeadamente na duração das estações de seca e chuvas.  

Para a região Sul, é apontado o risco do recuo na área da já ameaçada Mata de 

Araucária, substituídas por formações tropicais. A manifestação de um clima tropical mais 
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intenso tem sido notada no norte do estado do Paraná e com pluviometria maior e mais 

concentrada em toda a região, tendo como implicação a maior constância de enchentes. Em 

contraposição, tendências de resfriamento foram notadas na Serra Gaúcha e na Serra Geral 

do Paraná (MENDONÇA, 2007). 

Em relação a este último aspecto, Salati (2005) confirma que nas regiões acima de 

mil metros de altitude poucas mudanças seriam percebidas, além de ser assinalado excesso 

de água, a qualquer época do ano, nas regiões de Curitiba (PR), Londrina (PR) e São 

Joaquim (SC).  Salati (2005) afirma que ocorrendo um aumento de temperatura da ordem 

de 2ºC, poucas mudanças poderão ser notadas nos biomas brasileiros, sendo que as 

mudanças começariam para temperaturas próximas de 3 a 4ºC. Essa alteração contribuiria 

para diminuir o número de meses com temperaturas médios inferiores a 13ºC, suficientes 

para comprometer alguns biomas, e também pelo fato das precipitações ocorrerem de 

maneira mais concentrada, comprometendo em especial as culturas que dependem da 

vernalização.  

Silva e Guetter (2003) já demonstram alguns resultados distintos para pluviometria 

e temperatura na região centro-oeste do Paraná  que atribuem a mudanças climáticas. 

Enquanto a frequência pluviométrica é maior, os dados de temperatura mostram uma média 

maior, ainda que concentrada na elevação da mínima.   

É possível levantar os efeitos sobre a taxa de mortalidade infantil e para indicadores 

de hospitalização no Brasil, ocasionados pela mudança climática. Rosenberg et al. (2000) 

alertam que os resultados ainda necessitam de maior exploração, mas observam ainda assim 

alguns resultados interessantes. Concluem que uma temperatura maior em dezembro 

(verão) é favorável à redução da mortalidade infantil, ao passo que o aumento da 

temperatura em março (outono) é desfavorável para o mesmo indicador. De maneira 

idêntica, a maior intensidade de chuvas nos meses de dezembro (verão) e setembro 

(primavera) favorece a redução da mortalidade infantil, em oposição maior quantidade de 

chuvas em março (outono) e junho (inverno) tem resultado oposto. A mortalidade por 

conseqüência da malária seria mais intensa nas regiões em que ocorre atualmente, ou seja, 

regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste. A metodologia utilizada para essa avaliação valeu-

se de técnicas econométricas. 
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Também empregando técnicas econométricas, Timmins (2006) estima o impacto da 

mudança climática sobre cinco enfermidades no território brasileiro. As enfermidades 

escolhidas para teste são malária e dengue entre as doenças tropicais, problemas 

respiratórios, doenças cardiovasculares e sobre mortalidade infantil e o cenário de 

referência é um aumento de 1% na pluviometria ou na temperatura. Para doenças 

cardiovasculares, apresentam-se resultados significativos para variações na temperatura e 

pluviometria no verão. Nota-se, em paralelo, que a população abaixo de 15 anos seria 

menos afetada, ao passo que a população com mais de 55 anos seria prejudicada21. Para 

dengue, as maiores variações positivas, i.e., aumento na ocorrência de casos, registram-se 

nas regiões Centro-oeste, Sudeste e Sul em função de aumentos na temperatura do 

inverno22.  Comportamento semelhante é observado para a malária, onde a elevação das 

temperaturas no inverno incrementaria o registro de casos nas regiões Nordeste, Centro-

oeste e Sudeste. Para doenças respiratórias os resultados obtidos mostram aumento nos 

casos por elevação das temperaturas no verão em todas as regiões, exceto o Sul. Já quando 

se simula aumento nas chuvas de inverno, as regiões Norte e Nordeste tenderiam a 

apresentar menos casos, mas o Sul observaria variações positivas. Enfim, para a 

mortalidade infantil, confirmam-se os resultados discutidos no parágrafo anterior.    

Os impactos sobre a saúde especificamente na cidade do Rio de Janeiro concentram-

se em cinco aspectos, a saber: (1) com a ocorrência de chuvas mais intensas e conseqüentes 

inundações, os casos de leptospirose aumentariam; (2) acidentes decorrentes da 

pluviometria elevada, desde deslizamentos e quedas de árvores até acidentes de trânsito; (3) 

melhores condições  de reprodução para o vetor transmissor da dengue, na medida que 

haveria maior acúmulo de água da chuva; (4) salinização de depósitos naturais de água para 

consumo por ocasião da elevação do nível do mar; e, (5) aumento na incidência de 

problemas respiratórios. Algo que poderá também se tornar provável é a recepção na região 

de refugiados ambientais de outras partes do interior do estado e país, pressionando, ainda 

mais, a demanda pelos serviços de atendimento de saúde (CONFALONIERI; MARINHO, 

2008).   

                                                           
21 Esta constatação é importante tendo em vista que a pirâmide etária brasileira registra uma trajetória de 
envelhecimento constante.  
22 As larvas do mosquito vetor sobreviveriam ao inverno com a elevação de temperaturas e, maduras, 
travariam contato com a população no verão.   
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  Os principais efeitos listados neste capítulo, no Brasil e no mundo, possuem óbvio 

impacto econômico que, através de técnicas econométricas ou via modelos de equilíbrio 

geral computável, os pesquisadores procuram antecipar. O próximo capítulo apresentará 

além desses impactos econômicos, uma discussão sobre os impactos aguardados para a 

agricultura. Evidentemente, os impactos na agricultura representam consideráveis impactos 

econômicos, mas lembrando o objetivo principal desta tese justifica-se a discussão 

destacada na agricultura.   
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3 MUDANÇA CLIMÁTICA: IMPACTOS ECONÔMICOS GERAIS E 

ESPECÍFICOS NA AGRICULTURA 

 
 Como já se pode notar, o problema dos efeitos da mudança climática é complexo e 

requer uma abordagem multidisciplinar, envolvendo diferentes campos de conhecimento e 

informações sobre diversas regiões. Todavia, as soluções dependerão da alocação de 

recursos orçamentários, públicos ou privados, para a mitigação dos efeitos. A dificuldade 

reside em tornar o investimento eficiente, o que, fatalmente, dependerá de se dispor das 

avaliações e informações corretas.  

A avaliação entre custos e benefícios associados à mudança climática, por exemplo, 

é uma das maneiras para se construir uma estratégia eficaz de combater os problemas. 

Portanto, consolidar os cenários para cada aspecto da vida humana é parte da solução do 

problema. Neste capítulo os efeitos da mudança climática serão explicitados em termos de 

custo (ou receita) econômico, especialmente para a agricultura, uma vez que este setor de 

atividade é aquele onde os cenários estão mais consolidados, conquanto ainda passíveis de 

aperfeiçoamento. Assim, constitui-se no objetivo deste capítulo apresentar as avaliações 

econômicas já realizadas dos problemas da mudança climática e, principalmente, evidenciar 

o que se pode esperar na agricultura. 

 A seção inicial do capítulo apresentará os efeitos econômicos já mensurados para o 

mundo e os cenários para a agricultura mundial. Na segunda seção serão mostrados os 

cenários aguardados para a agricultura brasileira, foco desse estudo. Finalmente, uma 

última seção detalhará os efeitos, inclusive regionais, sobre os principais produtos da 

agricultura brasileira. Tais informações são essenciais para a construção, mais adiante, dos 

cenários que nortearão o presente estudo.  

 
3.1 Quais as conseqüências para a economia e a agricultura mundial?  

 
3.1.1 Efeitos econômicos mundiais 

 
Como discutido anteriormente, a mudança climática está na pauta de debates desde 

os anos oitenta do século XX. Contudo, somente recentemente adquiriu apelo junto à 

população em geral.  
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O novo status adquirido pela discussão sobre mudança climática pode ser atribuído 

ao antigo gabinete de ministros britânico, sob liderança do então primeiro-ministro 

britânico Tony Blair, que assumiu a mudança climática como um tema prioritário da 

agenda política a partir de meados de 2003. Antes disso, entretanto, o tema vinha ocupando 

espaço nos debates públicos e a liderança política anterior a liderá-los foi o ex-vice-

presidente americano Albert Gore Jr23, agraciado como Prêmio Nobel da Paz por seu 

empenho. 

Refletindo as preocupações do governo britânico com a possibilidade de severa 

mudança climática, houve patrocínio para a edição de Stern (2006). O estudo, coordenado 

por Nicholas Stern, ex-economista do Banco Mundial, destaca a possibilidade de mitigação 

dos efeitos da mudança climática sem alteração significativa para a economia mundial, 

demonstrando entre outras coisas que o custo da adaptação é inferior ao custo dos efeitos 

potenciais, já que estes poderiam alcançar em 2050 até 6% do PIB mundial. No relatório, 

ademais, estão ausentes os efeitos sobre os países de terceiro mundo, alegando-se que não 

são bem conhecidos, principalmente sobre agricultura e saúde humana. Estes, no entanto, 

sabidamente abrangeriam a queda na produtividade agrícola e uma extensão maior de áreas 

registrando a ocorrência de doenças tropicais antes inexistentes, intensificando a 

mortalidade e o custo sobre os serviços públicos de saúde. Portanto, a cifra pode ser 

significativamente maior.   

Os custos estimados podem ser resumidos na Tabela 2. Os cálculos consideram 

efeitos de mercado, efeitos fora do mercado e os custos associados a potenciais riscos. A 

apuração dos valores levou em conta uma distribuição probabilística com as diferentes 

trajetórias ao redor do mundo da renda per capita, a partir de uma função de bem-estar com 

base na utilidade esperada para o ano de 2200. Os valores variam significativamente entre o 

quinto e o nonagésimo quinto percentil, mas o mais curioso da análise é que para o 

horizonte adotado é muito difícil extrapolar qualquer tendência, sobretudo àquelas 

relacionadas à interação da sociedade com a natureza. Desse modo, acredita-se que a 

análise de longo prazo tenha sido exagerada no relatório Stern (2006). 

 

 
                                                           
23 Um relato das discussões sob a liderança de Albert Gore Jr. pode ser encontrada em Sagan (1996).  
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Tabela 2 - Perdas no consumo per capita atual a partir de seis cenários de mudança 

climática e seus impactos econômicos 

Cenário % de perdas no consumo per capita 

presente para o ano de 2200 

Climático Econômico Média 5º Percentil 95º Percentil 

Impactos de Mercado 2,1 0,3 5,9 

Impactos de Mercado + riscos 5,0 0,6 12,3 

Básico 

Impactos de Mercado + riscos + 

impactos não-mercado 

10,9 2,2 27,4 

Impactos de Mercado 2,5 0,3 7,5 

Impactos de Mercado + riscos 6,9 0,9 16,5 

Alto 

Impactos de Mercado + riscos + 

impactos não-mercado 

14,4 2,7 32,6 

 

Fonte: Stern (2006, p. 163) 

 

Stern (2006), todavia, não consegue disfarçar seu tom político ao destacar o papel 

dos países em desenvolvimento nas emissões totais, notadamente China. Reconhece que as 

emissões per capita são maiores nos países desenvolvidos, mas alega que o esforço deveria 

concentrar-se nos países em desenvolvimento, que tenderiam a apresentar uma trajetória de 

emissões crescentes no processo de desenvolvimento. Se notarmos a precedência do 

relatório ao início do debate das revisões de cotas do Protocolo de Kyoto24 ou até mesmo a 

confecção de um novo Protocolo seria legítimo interpretar o relatório como uma pressão 

sobre os países em desenvolvimento 

Trainer (2008), por exemplo, aponta uma série de pressupostos heróicos adotados 

no Stern Review, sobretudo na extrapolação das tendências energéticas mundiais. Para o 

autor, o ponto principal é que ao contrário do que argumentam o IPCC e o Stern Review, o 

custo para evitar a mudança climática não é desprezível, principalmente nas sociedades 

com alto padrão de vida. Weyant (2008) concorda com as idéias apresentadas no Stern 

                                                           
24 O relatório foi divulgado em setembro de 2006. As discussões a respeito das revisões das metas iniciaram-
se em Nairobi, Quênia, em fevereiro de 2007.  
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Review, sobretudo aponta a relevância da temática e ressalta a disponibilidade de opções 

tecnológicas de baixo custo para reduzir as emissões globais. Em paralelo, reconhece o 

mérito que o documento teve em captar a discussão sobre aquecimento global, mas alerta 

que como documento analítico é falho, uma vez que aponta para uma estratégia de 

mitigação ampla e imediata, quando há, segundo interpreta, alternativas disponíveis.  

Mesmo Lomborg (2002), que se autodenomina o “ambientalista cético”, admite a 

importância do aquecimento global como problema a ser enfrentado, condenando, no 

entanto, os supostos exageros associados à questão. Sem duvidar do fato de que o gás 

carbônico e outros gases provocam efeitos sobre a atmosfera e o clima, a questão para o 

autor é avaliar os custos comparados da ação contra o aquecimento em oposição aos custos 

da convivência frente ao problema. Não deixa de lembrar que o IPPC transformou-se em 

um porta-voz político, ainda que composto por uma série de acadêmicos, com fundamentos 

sólidos. 

Ao se comparar os custos da correção de rumos, observa que a maior parte da conta 

irá para os países em desenvolvimento, concluindo, todavia, que o aquecimento global é um 

problema inferior comparado à necessidade de financiamento para o crescimento 

econômico dos países de Terceiro Mundo. Complementando o argumento, lembra que parte 

do mundo já é suficientemente rica para assumir uma apólice de seguro, conforme sua 

denominação, onde um novo desenvolvimento, sustentável, fosse financiado para a parcela 

ainda não desenvolvida da economia mundial. Ainda assim, Lomborg (2002) prefere um 

investimento direto no crescimento econômico dos países em desenvolvimento.  

Nesse contexto, o Relatório de desenvolvimento humano de 2007: combatendo a 

mudança climática: solidariedade humana num mundo dividido, editado pelo PNUD 

(2007), alerta para cota de responsabilidade e direitos frente ao problema da mudança 

climática dos países ao redor do mundo. Como ilustração, segundo o relatório do PNUD, os 

23 milhões de habitantes do Texas contribuem em igual intensidade para emissões de gás 

carbônico comparados aos 690 milhões de habitantes da África sub-saariana. No que tange 

a soluções, a disparidade permanece, ilustrada no relatório pelo fato de que o Fundo 

Especial de Mudança Climática será constituído, pelos países ricos, com apenas parcela de 

recursos que será destinado pelo estado alemão de Baden-Wurttemberg em obras para 

conter enchentes.  
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Destacando a relação assimétrica entre os países, Haurie et al. (2004) sugerem que 

aqueles que não aderirem aos tratados de mitigação dos efeitos sejam excluídos de 

negociações comerciais preferenciais, ao mesmo tempo em que sugerem incentivos para a 

ampliação do mercado de carbono. Utilizando-se de um experimento em teoria dos jogos, 

concluem que os incentivos a cooperação existem, pois beneficia a todos em comparação a 

uma estratégia unilateral. Importante salientar que um pressuposto dos autores, dentro do 

arcabouço de cooperação, é considerar a transferência tecnológica dos mais desenvolvidos 

para os menos desenvolvidos.  

A ausência de acordo nas negociações da Rodada Doha da Organização Mundial do 

Comércio poderia ser um indicativo de que as negociações para acordos sob 

responsabilidades a respeito do aquecimento global também fracassariam. Sheridan (2008) 

destaca o fato de que as negociações da Rodada Doha apresentavam resultados mais claros 

para os participantes, situação oposta às negociações do clima. Portanto, é legítimo 

imaginar que os acordos para o clima seriam apenas pontuais e com pouca probabilidade 

envolveriam estratégias globais coordenadas 

O Protocolo de Kyoto, com novas metas previstas a partir de 2012, e que não foi 

inicialmente adotado pelos maiores emissores globais, Estados Unidos, é fonte de grande 

controvérsia entre aqueles que se dedicaram a estudar os impactos econômicos. Algumas 

simulações demonstram que os custos seriam exorbitantes por gerações e que somente 

aquelas que nasceriam daqui a 300 anos poderiam usufruir benefícios, sendo preferível, por 

conseguinte, concentrar-se na inovação técnica (KAVUNCU et al., 2005). Por outro lado, 

vários estudos apontam na direção contrária, ainda que sob o pressuposto de que as 

políticas para o setor sejam adequadamente desenhadas. Utilizando-se de diferentes 

metodologias, a conclusão a que chegam é que os custos da adoção das políticas para 

restringir as emissões seriam realmente pequenos (BOLLEN et al., 2003).  

Em cenários climáticos brandos os países pobres tenderiam a registrar os primeiros 

efeitos negativos, ao passo que os países desenvolvidos ainda poderiam se beneficiar, muito 

em função do desempenho do setor agrícola. Assim, se considerada a população afetada o 

cenário mais brando é suficiente para ser tomado como um grande problema. Ademais, 

caso se queira calcular o custo marginal de emitir-se nova tonelada de gás carbônico, 
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obedecendo ao princípio do poluidor-pagador, chega-se a um valor acima de US$ 50. 

Contudo, é discutível se tal licença deve ser atribuída (TOL et al., 2000) 

Nordhaus (1992) apresenta o modelo Dynamic Integrated Climate Economy – 

DICE, cujo objetivo é avaliar a trajetória ótima para a redução de emissão de gases, 

mitigando os efeitos do aquecimento global. Trata-se de um modelo CGE inter-temporal 

construído na maior parte com parâmetros comportamentais referentes à economia 

americana. As três opções de políticas que são testadas incluem adoções de níveis de 

emissões para, respectivamente, estabilizar o clima e o nível de emissões e por fim, uma 

política gradual de metas de emissões. Para estabilizar as emissões, no nível de 1990, o 

custo estimado é de US$ 5,2 trilhões, ao passo que para adotar cortes de emissões abruptos, 

garantindo o clima atual, seriam necessários “pesados investimentos”, equivalentes a US$ 

30 trilhões. Em compensação, uma política, não por acaso denominada “ótima”, de adoção 

de metas de emissões graduais consumiria apenas US$ 199 bilhões25. 

PNUD (2007) estimando um cenário severo de reduções da emissão de gases do 

efeito estufa avalia que o custo econômico representaria 1,6% do Produto Interno Bruto - 

PIB em 2020, ou como compara o relatório, apenas dois terços dos gastos militares. O 

cenário proposto assume que o esforço seria maior para os países desenvolvidos, que teriam 

que cortar suas emissões de gases em 80% em 2050, tendo como meta intermediária a 

redução de 30% em 2020. Para os demais países a cota de redução seria de 20% em 2050, 

admitindo-se que as emissões atingiriam ainda um valor máximo em 2020. Ao mesmo 

tempo, o relatório enfatiza que o mercado de créditos de carbono é uma importante 

ferramenta para a transição energética das economias, mas a iniciativa deveria ser 

acompanhada de outros instrumentos tais como crédito à pesquisa e adoção de novos 

marcos regulatórios.   

No tocante à oferta de energia, existe um razoável consenso de que o constante 

ganho de eficiência no uso do recurso energético, ampliação na matriz energética de fontes 

energéticas que possibilitem um horizonte de sustentabilidade e crescente uso das 

potencialidades locais constituem-se nos três suportes para o alcance de um 

desenvolvimento sustentável energético. É verdade, contudo, que esta é apenas uma entre 

                                                           
25 Os valores estão dados em dólares americanos de 1990. Há ainda uma simulação com adoção de soluções 
técnicas que mostra uma variação positiva em relação ao cenário de convívio com a mudança climática.  



 

 

69

 

as inúmeras dimensões que o desenvolvimento sustentável abarca. Acrescente-se a 

necessidade de uma nova política de preços e concessão de subsídios, com uma acentuada 

preocupação de longo prazo, sobretudo, nos países em desenvolvimento (SCHMIDHEINY, 

1992). 

Admitindo que esforços técnicos sejam possíveis o Green Paper, documento da 

Comission of European Comunities - CEC (2006), com as novas proposições para as 

políticas energéticas do bloco, destaca a necessidade de os próprios países liderarem 

projetos de eficiência energética, resultando em economia de até Є$ 60 bilhões, alterando a 

matriz energética para fontes renováveis predominantemente e incrementar o seqüestro de 

carbono, via soluções conhecidas.  Para IPCC (2007c) algumas várias tecnologias estão 

disponíveis para a mitigação das emissões de gases do efeito estufa. Quase todas passam 

por uma maior eficiência no aproveitamento da matriz energética. Para o caso da 

agricultura, a utilização de técnicas de manejo do solo que maximizem o resultado em 

função da estocagem de carbono no solo junto a uma política de recuperação dos solos 

degradados associadas a um aperfeiçoamento da aplicação de nitrogênio no solo, com o 

intuito de evitar emissões de óxido nitroso. A cultura rizícola irrigada e a pecuária, por 

exemplo, emissores relevantes de gás carbônico, deveriam ser os principais focos na adoção 

da gestão de emissão de gases. Finalmente, o relatório reforça a possibilidade de colheitas 

substituírem energia fóssil, via adoção de bio-combustíveis. 

De qualquer forma, o mesmo relatório resume quais seriam os principais impactos 

macro-econômicos para diferentes níveis de emissões de gases do efeito estufa, 

considerando como horizonte o ano de 2030. Esses resultados constam da Tabela 3. 

A adoção de novas soluções tecnológicas tem se constituído em argumento muito 

poderoso. Entretanto, o papel de complementar as políticas de controle de emissões ou 

substituí-las é tema controverso. Uma extensa literatura avalia as duas possibilidades e os 

arranjos institucionais necessários à adoção de políticas tecnológicas correspondentes.  
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Tabela 3 – Impactos macro-econômicos em 2030 para diferentes níveis de emissões 

Níveis de 

Estabilização 

(ppm – CO2 ) 

Mediana das 

Estimativas da 

Redução do PIB 

Intervalo de 

Redução do PIB  

Taxa Anual de 

Redução do 

crescimento do PIB  

590-710 0,2% -0,6% / +1,2% Máximo de 0,06% 

535-590 0,6% +0,2% / +2,5% Máximo de 0,1% 

445-535 Não Disponível Máximo de 3% Máximo de 0,12% 

 

Fonte: Extraído de IPCC (2007c, p. 16) 

 

O efeito de políticas de eficiência energética sobre a economia tende a ser positivo, 

ainda que não houvesse incentivos ambientais significativos. Em estudo que avalia o 

impacto econômico da adoção de políticas de eficiência energética para o Reino Unido, 

estima-se que o efeito macro-econômico poderia ser da ordem de 11% do PIB apenas no 

período de dez anos compreendido entre 2000 e 2010 para a economia como um todo. Os 

ganhos nos setores intensivos em energia variariam de significativos 20% a 30%. Os 

benefícios que resultariam em um impulso na economia seriam resultado de: redução dos 

preços de energia para consumidores e produtores, aumento da renda disponível das 

famílias e demanda por bens de capital menos intensivos em energia (CAMBRIDGE 

CENTER FOR CLIMATE CHANGE MITIGATION RESEARCH - CCCCMR, 2006).   

Diante da polêmica, constitui-se, portanto, importante tarefa definir afinal quais 

seriam, de fato, os custos (sociais, econômicos e institucionais) da mudança climática e 

compará-los, se isto for possível, com a adoção de novas tecnologias ou novas 

conformações de produção. A próxima seção inicia a discussão específica para a 

agricultura, um dos setores mais importantes para impactos econômicos.  

 

3.1.2 Impactos na agricultura 

 

O desafio apresentado pela mudança climática é em especial grandioso se 

consideramos a necessidade da expansão agrícola, via produtividade, sobretudo frente à 

evolução projetada da população humana nas próximas décadas. Nesse particular, estima-se 
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que a população mundial atinja o nível de 9,1 bilhões de pessoas ao redor de 2050, sendo o 

total no Brasil de 253 milhões (UNFPA, 2007).  Para que o ritmo de crescimento da 

produção de alimentos seja mantido é necessário, contudo, ampliar permanentemente a 

produtividade. Federico (2005), como ilustração, estima que o aumento da produção 

agrícola nas últimas cinco décadas deriva essencialmente da produtividade, uma situação 

oposta àquela verificada até meados do século XIX, quando a expansão de áreas agrícolas 

era o fator mais importante. Sob condições climáticas distintas e severas a necessidade de 

pesquisa e desenvolvimento intensifica-se.    

A qualidade do solo é essencial, como se sabe, para a produtividade agrícola. 

Comprova-se que a qualidade da terra apresenta a maior elasticidade para a determinação 

da produtividade agrícola, para uma amostra de 18 países entre os anos de 1961 e 1985 

(FULGINITI; PERRIN, 1992).    

É preciso considerar nesse momento o efeito positivo que certos níveis de 

concentrações de gás carbônico trazem aos organismos vegetais. Ponderando que o insumo 

básico para o processo de fotossíntese é o gás carbônico, os potenciais benefícios de uma 

maior concentração são pesquisados (ROSENZWEIG et al., 1995). Contudo, mesmo sob 

uma crescente concentração de CO2 as enzimas envolvidas no processo deteriorar-se-iam, 

caracterizando desse modo a existência de um ponto ótimo para os organismos vegetais. A 

enzima responsável pela coleta do dióxido de carbono, o rubisco, seria “asfixiada” sob altas 

concentrações interrompendo desse modo o ciclo de Calvin-Benson26.  

Mas mesmo tendo efeito positivo deve-se qualificar o resultado, pois este foi 

observado em condições laboratoriais, logo as condições de campo ainda deverão ser 

comprovadas. Wolfe et al. (1993) são céticos, porém, se os países mais pobres seriam 

capazes de aproveitar esta vantagem, pois necessitariam de uma série de defensivos e 

procedimentos adequados de irrigação, pressupostos nas pesquisas. Lembram ainda a 

incidência mais forte de raios ultravioletas nos países tropicais como mais um elemento a 

ser testado e possivelmente de conotações negativas.   

Stern (2006) constata que a agropecuária contribui com 14% das emissões de gases 

pra o efeito estufa, a estrutura de uso da terra contribui com 18% e o restante provém do 

consumo de combustíveis fósseis na indústria, transportes e outras atividades. Desse modo, 
                                                           
26 Ciclo que delineia a transformação do CO2 nos açúcares necessários ao metabolismo do vegetal.  
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advoga a alteração imediata da matriz energética como um importante passo na mitigação 

dos efeitos da mudança climática. Entretanto, mesmo a alteração instantânea da matriz 

energética seria insuficiente para conter os efeitos, já que levaria algumas décadas para que 

a atmosfera fosse capaz de reciclar o excesso de elementos nocivos27.  

No tocante à agricultura, Lomborg (2002) manifesta a esperança que muitos dos 

países que serão os mais afetados, notadamente aqueles em desenvolvimento, tenham, na 

altura das manifestações mais drásticas das mudanças climáticas, a capacidade de enfrentar 

o problema com soluções técnicas, dado que se encontrarão mais ricos e, talvez, em um 

novo estágio de desenvolvimento e investimento em pesquisa e desenvolvimento. 

Ainda importante, notadamente para a agricultura, é considerar as alterações que 

podem ocorrer nas precipitações. Em geral, os cenários do IPCC trabalham extrapolando as 

tendências recentes observadas28. Essas observações mostram um aumento das 

precipitações nas zonas de alta latitude, e uma redução geral nas demais áreas que, no 

extremo, atingiriam somente 20% do nível registrado entre 1980 e 1999. As reduções nas 

precipitações prevêem maior severidade para as regiões próximas ao equador. 

As mudanças nos sistemas de vegetação e na cadeia alimentar são mapeadas em 

IPCC (2007b). O aumento da temperatura média do planeta entre 1,5º C e 2,5º C seria 

suficiente para colocar em risco de extinção 20% a 30 % das espécies terrestres e/ou 

aquáticas do planeta. O relatório também concorda que as áreas atualmente ocupadas pela 

Amazônia poderiam transformar-se em savanas com impacto direto na biodiversidade do 

planeta. Associada à ocorrência mais freqüente de secas, a América Latina como um todo 

poderia observar a salinização e desertificação de solos hoje dedicados à agricultura, exceto 

para as áreas temperadas, onde, regra geral, as atividades agropecuárias seriam 

beneficiadas. 

O impacto dessas avaliações é crucial para a economia. Inter-American Institute for 

Cooperation and Agriculture - IICA (2004) demonstra a importância econômica da 

agricultura para diversos países das Américas, em especial o Brasil, sendo que para o ano 

de 1997, o sistema agrícola-agroindustrial na economia brasileira representaria 26,2% do 

                                                           
27 Ver Quadro 1. 
28 É verdade, contudo, que tais modelos são validados realizando “projeções” para períodos anteriores e 
comparando-as com as observações. Mas, extrapolações certamente se constituem em uma deficiência do 
argumento geral.  
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PIB, parcela superior respectivamente àquela estimada para Canadá, EUA, México e 

Venezuela, e inferior à maior parcela estimada, a do Uruguai, situada em 34,8%. No 

mesmo estudo é demonstrado que um aumento de 10% nas exportações agroindustriais 

resultaria em um aumento de 0,71% na economia como um todo. Mais importante, o 

mesmo choque acresceria 1,54% na renda da terra, 0,64% na remuneração do trabalho não-

qualificado, 0,52% na remuneração do trabalho qualificado, 0,71% sobre a remuneração do 

capital e 0,76% na remuneração dos recursos naturais.     

Fischer et al. (2002) lembram que nos países em desenvolvimento ao redor do 

mundo, em média, a agricultura representa 13% do PIB, comparados aos 2% dos países 

desenvolvidos. Em um quarto dos países do mundo a agricultura predomina na estrutura 

econômica e metade da população mundial ainda tem sua ocupação principal ligada à 

agricultura. Adicionalmente, entre as populações pobres, 75% vivem em áreas rurais e 

dependem fundamentalmente da agricultura.  

Os resultados das avaliações para 2080, baseadas em modelos climáticos de 

circulação geral, demonstram que grandes áreas do mundo em desenvolvimento tornar-se-

iam desérticas, com expansão das áreas tropicais nas atuais regiões temperadas e redução 

das áreas glaciares.  Ás áreas aptas à agricultura cresceriam entre 20 a 50% para os EUA e 

40 a 70% para a Rússia, enquanto decresceriam acima de 10% na África, mas 

especialmente na África Sub-Saariana. Ainda é calculado o impacto sobre o PIB 

exclusivamente derivado da alteração climática na agricultura: queda de 7 a 9% para os 

países africanos, ainda que globalmente o PIB possa crescer até 2,6% (FISCHER et al., 

2002). 

Uma estimativa mais pormenorizada para o continente africano revela a 

heterogeneidade do prejuízo com a mudança climática. A parte ocidental do continente 

registraria uma queda variando entre 42% e 60%, enquanto para a região do Saara a queda 

estimada seria de 68% a 80%, ambas para o PIB agropecuário (MENDELSOHN et al., 

2000).   

No Sul da Ásia, região populosa, de baixos padrões de vida e de renda per capita, a 

agricultura seria seriamente afetada pela mudança dos ciclos nas monções, estação das 

chuvas, elo fundamental para o ciclo agrícola da região. Rosenzweig e Perry (1994) 

calculam que sob um incremento de 4ºC, o rendimento das lavouras no subcontinente 
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indiano poderia reduzir-se em até 40%. Esses efeitos considerados em confronto à 

perspectiva de permanência da alta taxa de natalidade e, ainda, indicando que significativa 

parcela da força de trabalho também é alocada à agricultura criam condições para um 

grande problema humanitário (MENDELSOHN; DINAR, 1999; REILLY et al., 2001; 

BOHRINGER et al., 2005; STERN, 2006; LOBELL et al., 2008; BROWN et al., 2008). 

Em Reilly et al. (2001) encontram-se alguns cenários desenhados para os efeitos da 

mudança climática sobre a produção mundial de grãos, para horizontes que variam entre 

2030 e 2090, além de cenários específicos para as regiões produtoras americanas. O 

objetivo era determinar o patamar de consumo de grãos, a produção mundial por região, 

uso de recursos, o preço a que os grãos seriam comercializados e conseqüentes impactos no 

comércio internacional. Os efeitos baseiam-se: (a) na característica da pastagem disponível 

para pecuária; (b) utilização de pesticidas; (c) disponibilidade de água potável para funções 

de irrigação e (d) produtividade das lavouras29. A conclusão geral não foge do que a 

literatura em geral constata: os países tropicais verificariam suas produções enfraquecerem, 

na ausência de contra medidas, e os países temperados estariam em condições de aumentar 

sua oferta de grãos. Nas Tabelas 4 e 5 são ilustrados dois cenários propostos em Reilly et 

al. (2001) a partir de projeções de dois institutos metereológicos distintos, United Kingdom 

Meterological Office - UKMO e Goddard Institute for Space Studies - GISS. Nas Tabelas é 

possível perceber que dentre algumas incongruências, aquela mais acentuada refere-se ao 

comportamento da produção de grãos nos países que compunham a ex-União Soviética. 

 

                                                           
29 Produtividade é o aspecto de maior dificuldade no estabelecimento de cenários. Neste caso, não houve 
cenários, mas a construção de hipóteses para cenários futuros. De qualquer forma, os números contidos nas 
Tabelas 4 e 5 referem-se a valores gerais que englobam os quatro aspectos listados.’ 
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Tabela 4 – Cenários para o comércio internacional: variações percentuais esperadas com base no 

cenário UKMO de mudança climática 

Região Trigo Grãos Grossos Arroz Outros Cereais Secundários 
Canadá +4,5 -6,6 +6,0 -7,5 -2,0 

Europa Ocidental +11,0 +9,8 +13,5 +11,6 -1,4 
Ex-URSS -8,1 -6,0 -7,4 -1,4 -0,3 

Leste Europeu +1,5 +3,0 +3,1 +11,2 -0,3 
Oceania +46,2 +19,8 +28,0 +27,0 -0,3 

China, Taiwan  e Coréia +0,9 +0,7 +2,6 +12,9 +0,5 
Outros Leste Asiático -15,0 -30,0 -15,7 -10,2 -0,8 

Índia -19,8 -36,0 -17,1 -25,6 -1,2 
Argentina -7,6 -0,6 +18,7 +17,5 0,0 

Brasil -28,4 -13,7 -18,6 -7,0 -0,6 
México -27,2 -33,8 -24,1 -16,1 -0,2 
Japão +1,6 +17,3 +8,5 +10,4 -1,7 

África & Oriente Médio -12,8 -25,3 +8,7 -8,0 -1,6 
Outros América Latina -28,7 -17,6 -15,5 -25,2 +0,1 

 

Fonte: Reilley et al. (2001, p. 59) 

 
Outro modelo que procura estimar os impactos da mudança climática sobre a 

produção de grãos é elaborado por Tsuji et al. (1994). Trata-se da aplicação de um software 

com resolução para centenas de países, capacitado a prever o rendimento das culturas nas 

diversas situações produtivas. Pelos dados propostos de mudança climática os autores 

concluem por resultados próximos aos do cenário GISS contido na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Cenários para o comércio internacional: variações percentuais esperadas com base no 

cenário GISS de mudança climática 

 
Região Trigo Grãos Grossos Arroz Outros Cereais Secundários 
Canadá +20,0 +17,2 +2,2 +20,3 +1,4 

Europa Ocidental  -0,7 +3,1 +4,5 +12,0 +0,7 
Ex-URSS +23,0 +12,0 +13,2 +17,6 +0,1 

Leste Europeu +6,8 
 

+1,3 +1,3 +13,7 +0,1 

Oceania -11,6 +10,7 +17,1 +8,2 +0,4 
China, Taiwan e Coréia +14,9 +0,1 +1,1 +15,6 -0,1 
Outros do Leste Asiático -21,0 -32,9 -5,7 -15,6 +0,4 

Índia -4,4 -13,9 -2,2 -6,1 +0,8 
Argentina -25,8 +8,5 +9,8 +6,0 +0,4 

Brasil -35,2 
 

-10,3 -11,8 -0,5 +0,2 

México -34,9 -34,8 -18,0 -19,9 +0,2 
Japão -1,9 +22,2 +11,4 +11,2 +0,4 

África & Oriente Médio -19,0 
 

-24,0 +3,2 -5,3 +1,9 

Outros da América Latina -29,1 
 

-10,6 -9.7 -18,6 +0,1 

 
Fonte: Reilley et al. (2001, p. 59) 

 

Mesmo sob a consideração dos efeitos positivos para os países temperados, existe a 

possibilidade de a estrutura agrícola ser modificada, uma vez que a produção poderia se 

deslocar dentro do território. Newman (1980), especificamente, cita a possibilidade de um 

pequeno aumento de temperatura (1º C), provocar o deslocamento da produção de milho 

em território norte-americano. Lewandrowski e Schimmelpfennig (1999) ratificam esta 

possibilidade para o mesmo contexto.  

Para a pecuária os cenários que projetam a mudança climática são mais indefinidos. 

O setor pode ser afetado de duas maneiras: na qualidade dos pastos e também na resistência 

dos animais, afetando a produção de leite, especialmente. Contudo, o grau de 

adaptabilidade do setor é superior ao das lavouras, uma vez que se pode recorrer a 

confinamentos, por exemplo. Como resultado, os impactos da mudança climática para este 

setor são de difícil mensuração, pois existe alternativa de sistemas de produção (ADAMS et 

al., 1998). Com efeito, destaca-se o papel da pecuária como emissor de gases de efeito 
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estufa, contribuindo em grande medida para o total da agropecuária. Tem sido lembrado 

que um menor consumo de carne poderia beneficiar a mitigação das emissões de gases, 

pois reduziria, ao mesmo tempo, a área destinada a pastos e permitiria a implantação de 

outras culturas ou mesmo áreas reflorestadas. A ineficiência da carne na transmissão de 

energia ao longo da cadeia alimentar também é citada como incentivo à redução do seu 

consumo.    

Para a agricultura chinesa o resultado líquido do aquecimento global pode ser 

positivo. Um aumento de temperatura aponta para alterações na escolha de culturas no 

território chinês. Evidentemente, estes resultados agregados podem ser particularmente 

distintos para regiões específicas, a depender das outras influências climáticas, como 

relevo, regime pluviométrico e exposição a eventos extremos. O algodão é uma cultura para 

a qual os agricultores chineses optariam qualquer situação climática, em oposição à batata 

que teria queda na opção de cultivo para aumentos na temperatura e na precipitação. A 

fundamental cultura do arroz, a cultura da soja e também a de vegetais em geral, notariam 

ganhos de opção por parte desses mesmos agricultores com elevação das precipitações e 

perdas com elevação das temperaturas. Reação oposta, percebida na mesma amostra, 

ocorreria com milho e trigo.  Finalmente, outra percepção é que tanto a elevação da 

temperatura como a maior precipitação resultariam em menor opção por sistemas irrigados 

para os fazendeiros chineses, confirmando a tendência de racionalidade das decisões na 

amostra consultada (WANG et al., 2008).  

Os efeitos aguardados para a África subsaariana ratificam a percepção de que os 

países em desenvolvimento terão sua agricultura afetada significativamente. Nessa região, 

já caracterizada por seus baixos índices de qualidade de vida e riqueza, as rudimentares 

práticas agrícolas seriam também afetadas pela mudança climática.  Para essas nações o 

impacto da mudança climática manifestar-se-ia de modo mais rigoroso em comparação aos 

demais países africanos, intensificando um processo já em curso há décadas. Em especial, o 

comportamento de queda na pluviometria seria importante, sinalizando aos agentes a 

necessidade de intensificação de programas de irrigação e oferta de água potável 

(BARRIOS et al., 2004).   Destaca-se que as condições agrícolas da África subsaariana 

assemelham-se aquelas encontradas no Nordeste brasileiro, onde são previstas ações para 

melhorar as condições de oferta de água potável para consumo humano e agrícola.  
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Contudo, a implementação de programas dessa classe é dispendiosa e deve prever um 

manejo ambiental rigoroso30, portanto fortemente dependente de financiamentos e recursos 

a longo prazo, não disponíveis, regra geral,  nas regiões africanas.  

Alertando para a conseqüência geral destes cenários, a ampliação do número de 

famintos ao redor do mundo, Brown e Funk (2008) sugerem algumas contramedidas. 

Difundir o uso de fertilizantes e de variedades de sementes, através de melhoramento 

genético, é a principal delas. Ampliação do mecanismo de seguros contra perdas nas 

lavouras é outro mecanismo que ajudaria os produtores a aumentarem a oferta. 

Monitoramento das condições climáticas e ambientais, antecipando tendências das estações 

vindouras, para o atendimento desses produtores seria outra medida a requerer incentivos 

governamentais e/ou assistenciais. Finalmente, a eliminação de subsídios aos produtos 

agrícolas nos países desenvolvidos é uma ação que poderia ajudar a amenizar ou mesmo 

solucionar o problema. Parry (2007) ainda cita a trajetória de crescimento econômico para 

os países mais pobres como necessária para eliminar o risco para algum contingente do 

continente africano.  

No contexto da agricultura tropical algumas atuações específicas podem ajudar a 

mitigar os efeitos da mudança climática sobre a produtividade da terra e o desempenho das 

culturas. O sistema de plantio direto, por exemplo, ajudaria a reter uma maior quantidade 

de matéria orgânica do solo, evitando sua erosão e desgaste, ao mesmo tempo em que 

evitaria o lançamento de gases de efeito estufa na atmosfera, pela redução do uso de 

máquinas. A colheita da cana-de-açúcar sem a realização da queimada e a eliminação de 

incêndio da área florestal que será convertida em lavoura são outros exemplos de 

procedimentos com os quais o solo seria mais rentável e, em paralelo, seqüestraria mais 

carbono (CERRI et al., 2007). 

Para o Brasil, Lima (2005) ainda acrescenta a importância de se compreender como 

bactérias e fungos poderiam reagir às novas temperaturas e ao novo nível de umidade do 

solo (estresse hídrico). Este aspecto foi abordado por Ameden e Just (2001) no contexto 

americano onde, além do custo em pesquisa de agrotóxicos contra novas pragas, 

construíram um modelo para examinar como a ocorrência de pragas pode afetar o valor das 

                                                           
30 O esgotamento do mar de Aral, na Ásia Central é um exemplo clássico de programas mal gerenciados do 
gênero. Um relato sobre as conseqüências encontra-se em Spoor (1998). 
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terras. Todavia, a análise é realizada com valores simulados, necessitando-se pesquisa para 

que os valores associados às probabilidades de novas e/ou mais persistentes pragas esteja 

claro.  

Maddison (2007) ao realizar uma pesquisa de campo com agricultores de 11 países 

africanos revela que estes já percebem o aumento das temperaturas e a redução das chuvas. 

Mais importante, a maior parte dos agricultores não percebem grandes dificuldades na 

adaptação em relação às mudanças climáticas, embora sejam necessárias ainda facilidades 

maiores para acessar os mercados, bem como sementes e produtos melhores na semeadura. 

Finalmente, nota-se um recorte entre os produtores mais escolarizados, estes mais inseridos 

e sensibilizados quanto ao problema da mudança climática e suas conseqüências.  

Para a economia etíope, por exemplo, uma análise com base em um modelo 

ricardiano demonstra que alterações na temperatura de verão, inverno e outono tem 

resultados significativos sobre a receita líquida por hectare. Para a precipitação, apenas 

alterações no inverno e primavera são significantes, embora os efeitos do decréscimo da 

precipitação sejam mais significativos, mostram-se relativamente estáveis sob diferentes 

intensidades, enquanto os efeitos da temperatura, menores, são crescentes conforme o 

aquecimento global se intensifique (DERESSA, 2006). 

Tomando em consideração os efeitos sobre o território americano, é possível 

perceber uma heterogeneidade de resultados, sob o critério de receita líquida por hectare. O 

resultado geral, obtido via econometria, confirma a expectativa de ganho (US$ 1,1 

bilhão31), porém o intervalo de confiança, em 95%, da estimativa revela que pode inexistir 

qualquer impacto (-US$1,8 até US$ 4 bilhões). Ao desagregar os resultados por estado, 

todavia, nota-se que a Califórnia seria um dos mais prejudicados, junto a Colorado, 

Missouri e Oklahoma. No lado vencedor, encontraríamos os estados de Wyoming, Virgínia 

Ocidental e Utah, consideradas as variações percentuais (DESCHENES; GREENSTONE, 

2006).    

No contexto da economia chilena percebe-se que a pluviometria teria um impacto 

maior do que a temperatura sobre a determinação do valor da terra, embora o modelo 

econométrico do tipo ricardiano explique somente 38% da variação do preço da terra por 

fatores climáticos. De qualquer forma, um resultado interessante que surge é o 
                                                           
31 Dólares de 2002. 
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favorecimento do preço da terra dos pequenos produtores sob condições de maior 

pluviometria, ao passo que as grandes propriedades conviveriam com prejuízos 

(GONZALEZ; VELASCO, 2008).   

Globalmente, para FAO (2000) o resultado dos prejuízos ou benefícios na 

agricultura estaria ligado à intensidade do efeito fertilização e as estimativas com base no 

método ricardiano. Por outro lado, o cenário pessimista deriva de experimentos 

agronômicos essencialmente.  Note que, pela tabela 6, apenas com elevação de temperatura 

para 3,5º C, ou 1000 ppm de CO2  na atmosfera, no cenário pessimista há prejuízo global, 

enquanto todos os demais resultados mostram benefícios globais. Entretanto, para a África 

apenas a elevação de temperatura mais branda e ainda considerando a sensibilidade otimista 

resulta em benefício contábil para a agricultura. O “continente” mais prejudicado a seguir é 

a América Latina e, além desses, outros a apresentarem decréscimos são a Oceania e a 

Ásia, ainda que somente no cenário de sensibilidade pessimista.  

 

Tabela 6 – Impactos na agricultura (US$ bilhões de 2000) – 2100 

 

 Sensibilidade Pessimista Sensibilidade Otimista 

 1º C 2º C 3,5º C 1º C 2º C 3,5º C 

África -23 -85 -165 16 -1 -30 

Ásia 14 -77 -245 74 66 47 

América Latina -14 -61 -142 19 11 -1 

Europa Ocidental 15 17 17 12 15 18 

Europa Oriental (Ex-

União Soviética inclusa) 

132 221 334 63 95 137 

América Norte 57 85 117 36 49 66 

Oceania -1 -9 -21 4 3 1 

Total 181 103 -105 223 237 239 

 

Fonte: FAO (2000)  
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A adaptação das propriedades agrícolas na América Latina frente a novas 

necessidades gerada pela mudança climática é abordada em Mendelsohn e Seo (2006). Na 

amostra encontram-se propriedades dedicadas à lavoura e pecuária, além de optantes por 

diversas modalidades de irrigação. Mostram que a distribuição espacial seria condicionada 

pela pluviometria, com regiões mais secas especializando-se em pecuária e regiões mais 

frescas em lavouras. 

Fatores que podem modificar e influenciar a trajetória dos efeitos da mudança 

climática sobre a agricultura pode ser listados, porém é difícil construir qualquer previsão 

para a trajetória futura. O ritmo de inovação tecnológica, por exemplo, não pode meramente 

ser determinado pelo montante de investimentos ou recursos disponibilizados, uma vez que 

depende em última instância de criatividade humana. É também igualmente difícil pré-

estabelecer a trajetória dos mercados, como o surgimento de produtos alternativos e a 

própria direção dos preços das commodities. Deste modo, apenas é possível avaliar como 

choques podem afetar estas trajetórias em paralelo aos demais fatores. Reilly et al. (2001) 

também citam a configuração industrial como de difícil antecipação, uma vez que a 

determinação da produção nos diferentes espaços geográficos mundiais está sujeita a 

decisões que incluem as estratégias empresariais, como verticalização da produção, 

aproveitamento de incentivos financeiros e, sintetizando, a configuração da organização 

industrial.  

As soluções para o enfretamento da mudança climática pela agricultura passariam 

por pesquisa mais avançada, assistência financeira para a implementação de novas técnicas, 

bem como um incentivo extra à agricultura orgânica e sustentável, com potenciais 

benefícios, para além do efeito social redistributivo, sobre o meio ambiente (KHOR, 2008). 

Incentivos para um uso mais racional do solo e de insumos que tenham poucos impactos 

ambientais também são estratégias ao alcance dos formuladores de política, bem como o 

aperfeiçoamento do calendário de cultivo (ROSENZWEIG; TUBIELLO, 2007).   

No Brasil os estudos relacionados aos impactos nas culturas agrícolas são 

relativamente difundidos, conseguindo-se determinar o comportamento para uma série de 

culturas importantes. Mas: 
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 “Para um país onde a agricultura tem enorme expressão na 

economia, há um número ainda bastante reduzido de estudos prospectivos 

sobre os possíveis impactos setoriais das mudanças climáticas. Com base 

nestes, pode-se dizer tentativamente que o impacto líquido da mudança do 

clima seria negativo para a agricultura brasileira, sobretudo para a região 

Centro-Oeste, onde predominam os cerrados, enquanto a região Sul seria 

moderadamente beneficiada pelo aquecimento.” NAE (2005, p. 173). 

 
3.2 Efeitos na agricultura brasileira 
 

Aponta-se, no contexto global, que os países tropicais seriam severamente atingidos 

pelas mudanças climáticas. Entre os fatores essenciais ligados à variação do clima estariam 

a temperatura e a pluviometria. É possível depreender, deste modo, que os efeitos da 

mudança climática em território brasileiro seriam cruciais para a agricultura e, também, 

para a geração de energia hidroelétrica, condicionada a pluviometria.   

Com base nos cenários do GISS, contidos na Tabela 5, Siqueira et al. (2000) tentam 

antecipar os efeitos para algumas culturas agrícolas brasileiras, trigo, milho e soja. Nesses 

cenários a variável chave para a determinação dos efeitos é a concentração de gás carbônico 

na atmosfera, na medida em que uma maior concentração traz mudanças climáticas mais 

intensas.  Uma conclusão é que os efeitos concentrar-se-iam nas regiões Centro-Sul e Sul, 

notando-se efeitos pequenos no Norte e Nordeste. Contudo, tal conclusão está relacionada 

não ao cenário climático, mas ao perfil produtivo das áreas analisadas, uma vez que o 

próprio produto agrícola brasileiro está concentrado no Centro-Sul e Sul.  

Independentemente desta ressalva os cenários listados são úteis para uma primeira 

projeção de efeitos quantitativos sobre o território brasileiro. Para a soja, um aumento na 

concentração de gás carbônico na atmosfera de 330 ppm para 460 ppm provocaria um 

aumento de produtividade em todas as regiões, bem como da biomassa aérea, mas em 

contrapartida reduziria o ciclo de cultivo em 7 dias na Região Sul e em 3 dias na Região 

Centro-Sul. A mesma tendência permanece se a concentração de gás carbônico elevar-se 

para 555 ppm. Para o milho seria percebido um aumento da produtividade na Região Sul 

quando da elevação da concentração para 460 ppm, porém tal ganho seria revertido com 

concentrações de 555 ppm, explicitando o efeito benéfico do CO2 para concentrações 
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brandas. Para as demais regiões a produtividade do milho decairia conforme a concentração 

se elevasse. Para a duração do ciclo é desenhada queda progressiva em todas as regiões. No 

último produto pesquisado, o trigo, há a percepção de quedas na produtividade, na 

biomassa aérea e nos dias de ciclo em todas as regiões. O principal determinante para a 

perda de produtividade segundo os autores seria o encurtamento do ciclo dos produtos 

(SIQUEIRA et al., 2000). 

Conveniente salientar que a perspectiva de perda de produtividade no trigo na 

Região Sul contraria a percepção mundial de que as regiões temperadas seriam beneficiadas 

com o aquecimento global. Ao menos, nas latitudes temperadas do Brasil e para esse 

levantamento este efeito não se apresenta. Mutatis mutandis, essas impressões também são 

coletadas por Streck e Alberto (2006), que analisam as mesmas três culturas (trigo, soja e 

milho) para a região de Santa Maria, RS. Constata-se que somente para variações de 

temperaturas acima de 2º C, o desempenho das culturas agrícolas seria afetado, em 

concordância com as impressões de Salati (2005).  

Naquilo que diz respeito à agricultura, a EMBRAPA destaca-se na elaboração de 

pesquisas que mapeiam os efeitos potenciais dos eventos associados à mudança climática.  

Experimentos realizados para as culturas de arroz, milho, café, feijão, soja, algodão e cana-

de-açúcar demonstram que sob mudanças climáticas amenas o território brasileiro 

conviveria com pequenas mudanças no zoneamento agrícola32, ao passo que sob cenários 

mais severos, mudanças consideráveis no zoneamento agrícola se dariam.  Esses resultados 

são apresentados por Assad et al. (2007a, 2007b) e listados nos parágrafos da seqüência, 

evidenciando o conhecimento presente. As análises, no entanto, baseiam-se em critérios de 

seguro agrícola, ou chance, na data do plantio, de sucesso de 80%. Isto significa, em outras 

palavras, uma chance inferior a 20% de faltar água ou no processo de germinação ou no 

processo de florescimento (NOBRE; ASSAD, 2005) 

Para o caso da cana de açúcar apontam-se como prováveis áreas de expansão 

aquelas localizadas no Centro-Oeste brasileiro (cerrado) e a região do Pantanal33 no estado 

do Mato Grosso do Sul. Acrescente-se que o recente boom de projetos de usinas do setor 

vivenciado no Brasil contribui de modo inequívoco para a descoberta de novas 
                                                           
32 Considera-se apta uma área a determinada cultura se as chances de sucesso são de 65%, em outros termos, 
viável a ser coberta por seguro agrícola.  
33 Um bioma rico em biodiversidade e alvo de importantes restrições ambientais. 
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potencialidades. Para as regiões tradicionalmente líderes na produção, o estado de São 

Paulo e estados do Nordeste, a elevação das temperaturas traria, principalmente, uma 

aumento para a primeira, em um cenário brando, e redução da produtividade por hectare em 

um cenário mais severo, ao passo que o Nordeste perceberia efeitos negativos em ambos os 

contextos. Deve-se lembrar que a cana de açúcar seria a cultura que provavelmente obteria 

os maiores ganhos sob climas mais quentes e secos e, portanto, obteria vantagens do 

processo de mudança climática sob alterações brandas (ASSAD et al., 2007a).  

O cenário positivo para a cana de açúcar é confirmado por Gôuvea (2008), onde 

para a região de Piracicaba - SP, verifica-se um aumento na produtividade real e potencial 

da cultura. Os dados mostram que sob maiores temperaturas a cultura encontraria facilidade 

para se expandir em outras regiões ainda não utilizadas. Por outro lado, o sucesso da cultura 

estará intimamente ligado a técnicas de irrigação mais completas, já que nesse processo a 

evapotranspiração aumentaria, ocasionando stress hídrico acentuado em relação ao presente 

momento.    

A percepção a respeito de como se comportará a cana-de-açúcar em um contexto de 

mudança climática é, do mesmo modo, ratificada em Deressa et al. (2005), que analisam o 

comportamento em território sul-africano, medido pelo resultado líquido por hectare. O 

resultado interessante da análise reside no fato de que melhorar os sistemas de irrigação não 

seria uma solução atraente para essa cultura. De resto, percebem a temperatura como um 

fator mais determinante para a produtividade do que a pluviosidade. O ponto ótimo para a 

temperatura de inverno localiza-se em 18º C, ao passo que para o verão o resultado líquido 

cresce para temperaturas acima de 23º C. Já para a pluviosidade o ponto ótimo do inverno 

centrou-se em 94 mm, enquanto para o verão não foi obtido um ponto de ótimo local, 

registrando-se que quanto maior a precipitação, maior o resultado por hectare.   

Para o arroz a mais importante área, metade da produção nacional34, e de maior 

produtividade, o estado do Rio Grande do Sul, enfrentaria um declínio na viabilidade, o 

mesmo valendo para o Mato Grosso do Sul. O Maranhão, outra importante área produtora, 

também seria seriamente afetado, porém apenas sob elevações próximas a 5,8ºC. 

Entretanto, nas demais áreas do território brasileiro as modificações seriam mínimas, 

                                                           
34 IBGE (2006a). 
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delineando a possibilidade do estado do Mato Grosso tornar-se a mais importante área 

produtora do cereal (ASSAD et al., 2007a).  

Para a cultura do feijão, novamente o Rio Grande do Sul e a região Nordeste 

assistiriam a um declínio das condições de viabilidade do plantio. Essa situação pouco 

alteraria a condição presente (ASSAD et al., 2007a). 

No que diz respeito à cultura do milho, os estados de Minas Gerais e do Nordeste 

permaneceriam inviáveis para a colheita, juntando-se a eles o estado do Mato Grosso do 

Sul. Contudo, nas demais áreas do país a situação permaneceria idêntica à atual, ainda que 

sob a ocorrência de cenários severos de mudança climática (ASSAD et al., 2007a).  

A importante área de plantação de algodão do oeste do estado Bahia enfrentaria 

dificuldades no caso de elevações de temperatura próximas ou superiores a +3ºC. O mesmo 

ocorreria com as áreas aptas dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, oeste do 

Paraná e Mato Grosso do Sul e oeste do Mato Grosso (ASSAD et al., 2007a).  

Para a cultura de soja, as áreas aptas reduzir-se-iam em relação ao presente, 

sobretudo na região atualmente denominada “arco do desflorestamento”, área de expansão 

agrícola. Nessas áreas, aonde a Amazônia Legal vem sendo paulatinamente substituída por 

culturas agropecuárias35 a tendência, conforme o cenário de elevação da temperatura, seria 

a inviabilidade para o plantio de soja. Ademais, a metade do território do estado do Mato 

Grosso poderia estar comprometida para a cultura de soja no cenário extremo, e pouco 

provável, de elevação da temperatura em até 5,8ºC. Na Região Sul, os impactos surgem 

menos severos36 para os estados do Paraná e Santa Catarina, mas ainda é possível notar 

uma redução da área viável para o plantio de soja, e com efeitos concentrados no estado do 

Rio Grande do Sul, que seria inviabilizado como região produtora de soja (ASSAD et al., 

2007a).  

Para o caso do café arábica e, também, para o robusta é possível notar que a área 

tradicional de produção deslocar-se-ia dos estados de Minas Gerais e São Paulo para 

regiões mais ao sul do território brasileiro, especialmente no caso de elevação ao redor de 

                                                           
35 Por outro lado, Brandão et al. (2005) não associam a expansão de lavouras de soja como causa direta da 
perda de recursos naturais na Amazônia brasileira. As lavouras, que se destinam ao mercado mundial, 
predominantemente, seriam constituídas em antigas pastagens e que, na verdade, outros fatores, notadamente 
institucionais seriam mais importantes do que a expansão da lavoura de soja, que observa no período de livre 
flutuação cambial iniciado em 1999, preços favoráveis no mercado internacional.   
36 Em função da tendência de maiores precipitações, principalmente. 
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+1ºC a +3º C que tornaria o Estado do Paraná praticamente livre do risco de ocorrência de 

geadas. Para acréscimos na temperatura mais severos a produção de café poderia mesmo se 

localizar, deduz-se, nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul (ASSAD et al., 

2007a). 

Regra geral, naquilo que diz respeito à elevação das temperaturas constata-se que a 

produção agrícola das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste venha a ser prejudicado 

com a mudança climática em favor dos estados da Região Sul (ASSAD et al., 2007b).  

Para ilustrar a gravidade do argumento, em um trabalho anterior, Marengo (2005), 

analisa o caso do Nordeste sob intensificação de chuvas. Ainda que fossem adicionados 

15% no regime pluviométrico37, a evaporação, dado o aumento da temperatura em, por 

exemplo, 4ºC, ativaria uma situação de stress hídrico adicional, em especial na região do 

semi-árido. Desse modo, a possibilidade da agricultura de sequeiro tornar-se atividade 

menor em sua importância econômica é colocada pelo autor, condenando, dessa forma, 

maiores contingentes populacionais à agricultura de subsistência ou à migração. 

É preciso considerar que o Nordeste é uma região que apresenta menor nível 

tecnológico na produção agropecuária frente às demais regiões do país, notadamente o 

Sudeste e o estado de São Paulo. Rossetti (2001), ilustrando o fato, compara as taxas de 

sinistralidade das culturas das duas regiões na safra de 1992/1993. Enquanto em São Paulo 

a sinistralidade do milho e da soja registraram os percentuais de 16%, para o estado da 

Bahia essas mesmas culturas registraram 37% e 29%, respectivamente, de sinistralidade. 

Na Região Nordeste como um todo, a safra de milho atingiu 70% de sinistralidade naquela 

safra.  Desse modo, afora os impactos do clima mais intensos evidencia-se o potencial 

despreparo.  

Em paralelo, Chimelli e Souza Filho (2004) destacam a importância de integrar 

análises climáticas e econômicas para o planejamento de políticas públicas. Em especial, na 

região do semi-árido brasileiro e para culturas de subsistência como o milho e a mandioca, 

por exemplo. Ademais, os autores percebem uma sensibilidade entre a pequena produção e 

transferência de recursos a partir da União destinados a políticas anticíclicas. Por fim, a 

administração destes recursos tem sido exposta a toda sorte de ineficiências, ampliando o 

problema para a gestão local dos recursos.  
                                                           
37 E os modelos climáticos estimam redução de até 15%.  



 

 

87

 

Ressalte-se, todavia, a relativa capacidade de obtenção das técnicas apropriadas para 

enfrentar as mudanças climáticas em território brasileiro, em grande medida fruto do 

esforço de pesquisa aplicada e teórica existente em centros de pesquisa e universidades. 

Entretanto, é difícil obter qualquer tipo de projeção a esse respeito pelo caráter randômico e 

extra-econômico que o progresso tecnológico assume em seu estado puro de criação.  

Outro documento importante para entender os possíveis cenários agrícolas sob 

mudanças climáticas é o trabalho de Pinto e Assad (2008) e Deconto (2008). Os autores 

partem de um modelo climático denominado Precis e em conseqüência consideram os 

efeitos de dois cenários do IPCC, o A2 e o B238, e seus impactos sobre nove culturas 

principais da agropecuária brasileira39.  Faz-se mister destacar que, como lembram os 

autores, o zoneamento climático das culturas é uma combinação de temperatura e potencial 

hídrico das áreas analisadas. De posse da metodologia, definiu-se que os horizontes 

temporais de análise seriam os anos de 2010, 2020, 2050 e 2070. 

Ressalte-se que uma limitação para aplicação dos cenários e valores contidos em 

Pinto e Assad (2008) e Deconto (2008) reside no fato de que tais autores trabalham com 

projeções para áreas aptas ao desenvolvimento das culturas.  Na presente tese, contudo, 

trabalha-se também com choques sobre a oferta, portanto com uma abordagem diferente40. 

Como exemplo, os modelos desenvolvidos por aqueles autores prevêem uma redução da 

área apta à plantação de algodão nas regiões Sudeste e do estado do Rio Grande do Sul, 

todavia estas áreas no presente momento não apresentam produção. Assim, nos choques de 

oferta propostos também se considera a estrutura produtiva apresentada pela agropecuária 

brasileira no ano de 2005. O modelo computável de equilíbrio geral simula choques 

coeteris paribus e, como conseqüência, se estas áreas voltarem a produzir algodão não será 

por motivos ligados aos choques de oferta sugeridos.  

A partir das simulações climáticas realizadas, Pinto e Assad (2008) e Deconto 

(2008) calculam os impactos econômicos decorrentes dos efeitos previstos para a 

agricultura brasileira. Todavia, tais cálculos são realizados considerando-se somente a 

perda decorrente de produtividade das culturas. Através de um modelo de equilíbrio geral 

                                                           
38 Recordando que no cenário B2 há uma estimativa de aumento da temperatura de 2,4º C, enquanto no 
cenário A2 a temperatura eleva-se 3,4º C (tendências centrais). 
39 Quais sejam: algodão, arroz, feijão, café, cana-de-açúcar, girassol, mandioca, milho e soja.  
40 Como será exposto mais adiante, no capítulo 5. 
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computável é possível, porém, além de se obter resultados regionalizados, estabelecer os 

efeitos avaliando-se as interações econômicas expressas: (1) no comportamento pré-

estabelecido dos agentes; e (2) nas relações inter-industriais expressas na matriz insumo-

produto, fonte de dados para a calibração do modelo. 

Outro estudo com o objetivo de pesquisar impactos da alteração do clima enfatiza o 

problema da segurança alimentar no contexto da mudança climática. Lobell et al. (2008) 

estabelecem uma distribuição de probabilidade, além de um intervalo de confiança para o 

impacto sobre as produções agrícolas, a partir de vinte modelos de circulação geral41. 

Identifica-se que no presente momento aproximadamente 825 milhões de pessoas estariam 

subnutridas, sendo a maior parte (60%) localizada na Ásia, especialmente no sul, sudeste e 

China. Naquilo que importa ao território brasileiro, tendo como horizonte o ano de 203042, 

o estudo dedica-se a seis culturas: soja, cana-de-açúcar, arroz, trigo, milho e mandioca. 

Adicionalmente, considerou-se que a temperatura subiria entre 0,5ºC até 1,6º C e as 

precipitações variando entre -10% e +0,5%. Todas as quedas previstas na produção 

brasileira foram consideradas de menor importância frente ao problema da fome mundial, 

ao passo que os mais importantes, na classificação dos autores estão na África e Ásia 

predominantemente. A cana de açúcar seria a única a registrar leve aumento de 

produtividade, estimada entre +1 e +3%. A mandioca registraria queda entre -2,5% e -

7,5%.  Para a soja estimou-se que o intervalo de decréscimo na produtividade estaria entre -

0,6% e -8,4%. Para o milho o intervalo esteve entre +0,1% e -4,9%. O arroz registraria 

queda entre -4% e -6%. Finalmente, para o trigo a perda de produtividade localizar-se-ia 

entre -4,7% e -9,5%43. Adicionalmente, cita-se que o Brasil nesse contexto teria uma 

população de 13,5 milhões expostas ao risco de subnutrição.  

Na economia brasileira as simulações sobre impactos da mudança climática 

realizadas com técnicas econométricas privilegiam o valor da terra e a lucratividade como 

variáveis endógenas.  Uma avaliação pioneira realizada por Sanghi et al. (1997) utilizam-se 

de um modelo ricardiano para avaliar os impactos da mudança climática na agricultura 

                                                           
41 Modelos de Circulação Geral são modelos metereológicos que consideram a interação atmosfera-oceano 
para todas as regiões do planeta. 
42 Esta data foi escolhida pois, segundo os autores, investimentos grandes e relevantes na agricultura 
maturariam entre 15 e 30 anos. 
43 Os intervalos citados correspondem aos valores contidos entre o 25º e o 75º percentil.  
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brasileira. A partir de uma função lucro, as condições climáticas e edáficas se 

manifestariam via alteração do valor da terra. A opção por dividir o território em oito 

principais tipos de solos também se destaca na construção do modelo. A partir de amostras 

obtidas por recorte municipal, dos censos realizados entre 1970 e 1985, e considerando um 

cenário de aumento da temperatura de 2,5ºC e aumento das precipitações pluviométricas 

em 7% são possíveis constatar efeitos no valor da terra entre -2,16% (p/ a amostra de 1980) 

a -7,4% (p/1975). Ademais os efeitos regionais são significativamente heterogêneos, mas é 

possível visualizar que os estados do Centro Oeste e Sudeste e ainda os estados do 

Tocantins e Rondônia observariam as maiores quedas no valor da terra.  

Considerando a predominância do setor agropecuário na estrutura econômica de 

muitos países e a grande alocação de força de trabalho no setor, Mendelsohn e Dinar (1999) 

examinam a possibilidade de os produtores adaptarem-se. Utilizando dados de pesquisas na 

Índia e Brasil os autores percebem que, regra geral, os produtores estão aptos a enfrentarem 

as transformações e são reativos a variações no clima, adotando medidas paliativas 

rapidamente desde que regras institucionais facilitassem o acesso a essas soluções. 

Entretanto, este não é um cenário crível para a maior parte dos países que dependem da 

renda agrícola. Na ausência dessas medidas, Sanghi (1998 apud MENDELSOHN; DINAR, 

1999) percebe uma redução na renda de 5% a 11% no caso de uma elevação da temperatura 

para o Brasil elevar-se em média 2º C. Se o aumento for de 3,5ºC a renda declinaria de 7% 

a 14%. A metodologia empregada para obter estes resultados é, também, através de um 

modelo ricardiano.  

Ahmed et al. (2009) apontam para a vulnerabilidade de populações na Tanzânia. 

Seus resultados extrapolados para a região subsaariana apontariam para quase um milhão a 

mais de pobres na região, ou 3,4% da população. Esses impactos seriam derivados apenas 

da perda de produtividade na agricultura.  

Várias limitações, todavia, têm sido apontadas para o uso desse tipo de modelagem 

para avaliação do impacto de efeitos da mudança climática. A principal crítica deriva da 

razão de que tal modelo utiliza-se de informação incompleta relativa à qualidade do solo da 

propriedade, ou seja, suas características particulares. Outra limitação apontada seria o fato 

de que os modelos ricardianos não consideram variações de preços, logo ignoram 

alterações no excedente do consumidor e, conseqüentemente, tenderiam a superestimar 
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resultados benéficos e sobreestimar efeitos danosos (ORGANIZAÇÃO PARA 

ALIMENTAÇÃO E AGRICULTURA DAS NAÇÕES UNIDAS - FAO, 2000).  

Timmins (2006), inspirado em Sanghi et al. (1997), com o objetivo de analisar 

futuros impactos da mudança climática sobre os solos brasileiros, optou por dividir o 

território brasileiro em oito solos distintos para 6 regiões brasileiras: Norte, Nordeste, Sul, 

Centro-Oeste, Minas Gerais e, finalmente, outros estados do Sudeste. Novamente usando a 

técnica ricardiana, endogeniza o uso do solo e conclui que a mudança climática pode 

aumentar ainda mais o ritmo de desflorestamento e alimentar, por conseqüência, ainda mais 

o processo de mudanças climáticas.  

Os resultados da mudança climática obtidos por Timmins (2006) mostram que 

elevações das temperaturas no verão tenderiam a diminuir a área de florestas e de lavouras 

permanentes, beneficiando lavouras temporárias e principalmente pastagens44. No 

movimento oposto, aumento de temperaturas no inverno provocariam a redução das áreas 

de pastagens45 e aumento de áreas de florestas naturais. Já para as lavouras, a elevação de 

temperaturas no período de inverno provocaria redução das áreas de lavouras temporárias 

em Minas Gerais e nas regiões Sudeste e Sul e, inversamente, aumento para as regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

Outra análise utilizando-se da mesma abordagem é encontrada em Feris et al. (2008) 

que detém-se no caso da agricultura brasileira, avaliando impactos sobre a lucratividade e 

preço da terra. Os produtores são supostos maximizadores de rentabilidade e, portanto 

recorrem às culturas mais lucrativas. As informações são colhidas a partir dos dados dos 

censos agropecuários brasileiros entre 1970 e 1995 e, em paralelo, considerando os cenários 

B2 e A2 do IPCC. Como resultado considera que o modelo construído para o preço da terra 

é pouco robusto, ao passo que o modelo construído para a lucratividade apresenta 

resultados consistentes. Nesse indicador, o modelo prevê que a lucratividade poderia cair, 

no contexto geral do Brasil, apenas 0,8% entre 2040 e 2069 para o cenário mais brando 

(B2) ou 3,7% para o cenário mais pessimista (A2). Se considerado o intervalo de anos entre 

2070 e 2099 os impactos seriam de -9,4% (B2) ou -26% (A2). Contudo, como esperado, os 

resultados são heterogêneos para o nível regional. Avaliando as cinco grandes regiões 

                                                           
44 Neste caso, a Região Sul também assistiria a um decréscimo nas áreas de pastagens.  
45 Desta vez, efeito contrário na Região Sul.  
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brasileiras percebe-se resultado que confirma o comportamento já conhecido: Norte, 

Nordeste e Centro-oeste observam prejuízos, enquanto Sul e Sudeste (exceto para o 

horizonte 2070-2099 no cenário A2) apresentam ganhos que são classificados como 

notáveis.    

Na continuação, o próximo capítulo terá a função de discutir os méritos, limitações 

e potencialidades da metodologia, bem como apresentar o modelo específico, TERM-BR, 

que será adotado para a simulação. Em paralelo, os resultados de impactos econômicos 

previstos continuarão a ser apresentados, desta feita concentrando-se em trabalhos que se 

utilizaram da mesma metodologia.  
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4 METODOLOGIA: MODELOS DE EQUILÍBRIO GERAL COMPUTÁV EL 

 
 O presente capítulo terá como objetivo apresentar o método a ser utilizado nesta tese 

para se obter os efeitos da mudança climática na agricultura brasileira. Os modelos de 

equilíbrio geral computável têm sido largamente utilizados para a estimação de tais efeitos 

ao redor do mundo e seu uso no Brasil começa a ser difundido através de alguns estudos 

preliminares, restritos a regiões específicas ou a cálculos exploratórios, caracteristicamente 

agregados.   

 A utilização dos modelos de equilíbrio geral computável, ou EGC, no entanto, 

difundiram-se para uma série de problemas desde análise de efeitos de políticas tributárias, 

políticas comerciais até políticas sociais.  Para os problemas de emissões de gases de efeito 

estufa uma grande literatura dedica-se a observar o comportamento econômico sob as 

restrições previstas em acordos internacionais e, portanto, imaginando políticas para se 

mitigar a mudança climática. A atenção concentra-se não somente no impacto econômico, 

mas na distribuição deste ao longo dos setores de atividade e regiões, uma vez que os 

modelos são construídos com este intuito. Uma literatura menos expressiva assume o 

problema da mudança climática como fato e estuda seus impactos a partir desse 

pressuposto. Essa linha de pesquisa é de suma importância, pois permite que se comparem 

os custos de evitar a mudança climática (restrição a emissões) frente aos custos da 

ocorrência da mudança climática.  

 Mais do que uma simples questão de se comparar benefícios e custos, os estudos 

dos efeitos da mudança climática são importantes para determinar as tendências dos efeitos 

e a distribuição dos prejuízos, ou benefícios, para regiões e setores, antecipando onde 

eventuais ações anticíclicas podem se concentrar, orientado, pois políticas públicas, e 

auxiliando o planejamento de atividades privadas.   

 Preferiu-se dividir o capítulo em cinco seções, onde na primeira demonstra-se a 

conformação e atualidade dos modelos de equilíbrio geral computável; na segunda, 

discutem-se alguns resultados existentes na literatura para o problema da mudança 

climática, especificamente oriundos de modelos de equilíbrio geral; na terceira seção, trata-

se de discutir a construção do modelo TERM-BR, base para as simulações e análises desta 

tese; uma quarta seção esclarece como o modelo funciona nos módulos de produção, 
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mercado de trabalho, uso da terra e finalmente, na última seção as diferentes bases de dados 

que abastecem o modelo serão mencionadas.        

  
4.1 Natureza e importância dos modelos de Equilíbrio Geral Computável 
 

Os modelos de equilíbrio geral computável, doravante EGC, são largamente 

empregados para avaliar conseqüências em análises de políticas e choques de naturezas 

diversas. Como Wingle (2001, p. 5) afirma, o experimento típico em equilíbrio geral 

computável é perguntar-se: “Qual o impacto de uma determinada política ou evento?”. 

Nesse sentido políticas de contenção da emissão de gases, derivadas ou não de acordos 

internacionais, políticas de impostos sobre emissões e avaliações dos efeitos do 

aquecimento global na ausência de contra medidas são alguns exemplos de choques e 

simulações propostas utilizando a metodologia. 

Os modelos de equilíbrio geral computável, todavia, são modelos que assumem uma 

série de pressupostos, dos quais tanto o analista, como o leitor, não pode desviar a atenção. 

Em geral, o modelo é construído sobre pressupostos neoclássicos adaptáveis em maior ou 

menor medida conforme o caso em estudo. Estabelecendo o comportamento dos agentes46, 

considerando uma estrutura de relações observada e aplicando-se o choque proposto, o 

equilíbrio surge na medida em que o sistema possui restrições (técnicas e institucionais) 

que são obedecidas pelo comportamento agregado. Os modelos EGC calculam, com base 

numa situação inicial e após um choque, o vetor de preços que aloca eficientemente os 

recursos da economia, garantindo equilíbrio em todos os mercados da economia, através do 

sistema de equações que descrevem comportamento dos agentes no sistema econômico. 

Finalmente, ainda é possível variar o horizonte temporal com que se trabalha nesses 

modelos, curto e/ou longo prazo, adotando os pressupostos teóricos correspondentes. Outro 

desenvolvimento também possível é construir modelos dinâmicos, que permitem perceber 

como se dá a trajetória das variáveis entre o início e o fim do período de ajuste, podendo ser 

de características recursivas47 ou não (FERREIRA FILHO, 2006). 

Mesmo os modelos estáticos são capazes de proverem importantes informações a 

respeito do comportamento do sistema econômico, ainda que não sejam adequados para 
                                                           
46 A partir de um agente econômico típico, conforme a esfera econômica que se avalie (consumo, produção, 
administração pública et coetera)  
47 O resultado de um período operando como os valores iniciais do período subseqüente. 
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realizar previsões em períodos inseridos ao longo do tempo. Ainda é preciso considerar que 

a calibração dos dados ocorre sem o auxílio de técnicas econométricas na maior parte das 

vezes, sendo, portanto necessário garantir a consistência dos dados calibrados para a 

segurança dos resultados. Ademais, é preciso notar os resultados como expressando 

movimentos e intensidades, mais do que variações quantitativas exatas. Uma advertência 

válida, sobretudo, para os formuladores de políticas, já que seus pressupostos a respeito de 

mudança tecnológica, elasticidades de substituição et coetera podem ser modificados na 

dinâmica do desenvolvimento econômico (CONRAD, 2001; WING, 2004).    

Na sua construção os modelos EGC consideram a relação entre todos os agentes 

significativos da economia: famílias, produtos, indústrias, importadores, exportadores, setor 

público et coetera, via estrutura da matriz insumo-produto. Acrescente-se que medidas de 

bem-estar podem ser tomadas a partir da configuração de variação de preços. O fato dos 

modelos EGC serem capazes de captar o comportamento e a interação dos agentes 

relevantes na economia faz com que sejam indicados para a análise de impactos da 

mudança climática. Ao mesmo tempo, seria necessário considerar os resultados 

pesquisados em áreas como ecologia e meteorologia para incorporá-los ao sistema 

econômico (KURTZE et al., 1999).  Esse mesmo ponto de vista é expresso por Tschirhart 

(2000), que demonstra como os modelos EGC podem incluir as dimensões ambientais e 

naturais conjugando, dessa forma, impactos naturais e econômicos que se sustentam, os 

denominados feedbacks. Com esta nova perspectiva é possível avançar em tópicos como o 

custo de recuperação de espécies vis-à-vis resultados para cadeias alimentares, por 

exemplo. Fischer (2001) ressalta a importância que os modelos biofísicos têm na 

determinação dos cenários de mudança climática e impactos na agricultura. 

Especificamente, os modelos biofísicos auxiliariam na determinação do uso da terra, já 

realizada com sucesso pra o caso da China em estudo coordenado pelo International 

Institute for Applied Systems Analysis  - IIASA.  

Os modelos EGC, por outro lado, possuem limitações em outros dois aspectos: suas 

simulações realizam-se se tomando em conta um período pré-determinado como curto ou 

longo prazo, muitas vezes sendo impossível captar a extensão temporal dos efeitos 

climáticos, que podem manifestar-se em longuíssimo prazo. Desse modo, torna-se evidente 

uma dicotomia nas discussões sobre resultados econômicos das mudanças climáticas: como 
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os agentes econômicos possuem uma dimensão temporal distinta das transformações 

climáticas, em muitos casos a conscientização sobre a importância do problema não se 

materializa. Adicionalmente, os aspectos ambientais ainda são incorporados ad-hoc, por 

exemplo, na forma como se estabelece o elo causal entre consumo energético e emissões de 

gases de efeito estufa.  De todo modo, os modelos EGC apresentam resultados consistentes 

com outras metodologias, são capazes de captar rigidezes estruturais e possibilitam o 

cruzamento de opções de política, revelando os trade-offs existentes entre as opções. 

Ressalte-se a capacidade de tais modelos contribuírem para esclarecer os mecanismos de 

ajustamento econômico, como intensidade e instrumentos/canais a serem utilizados, a partir 

de um choque de política (DEVARAJAN; ROBINSON, 2002).  

Hertel (1999) destaca e mapeia a utilização dos modelos EGC para problemas de 

políticas na agricultura, enfatizando o potencial que a metodologia apresenta para esta 

temática. Oportunamente, além de realizar um apanhado de revisão da literatura de 

trabalhos que se utiliza de modelos EGC com aplicações na agricultura, relaciona aqueles 

que seriam os elementos desejáveis a estarem presentes na confecção de experimentos: 1. 

Considerar aspectos institucionais e comportamentais, sempre que possível; 2. Deixar claro 

as incertezas associadas aos valores dos parâmetros, enfatizando as tendências; 3. 

Resultados novos exaustivamente explicados e decompostos; 4. Política-chave modelada 

explicitamente; 5. Parâmetros comportamentais, sempre que possível relacionado a 

trabalhos anteriores na literatura e finalmente, 6. Apresentar resultados que possam ser 

facilmente replicados.  

Desse modo o problema da mudança climática é um candidato natural ao exame e 

experimentação dos modelos de equilíbrio geral computáveis. As análises encontradas na 

literatura, por hora, concentram-se em efeitos globais ou ainda no território de alguns países 

membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE.  

 
4.2 Aplicações dos modelos EGC para mudança climática 
 

Antes da análise dos problemas de mudança climática, o uso de modelos EGC já era 

difundido para aplicações na agricultura e para problemas ambientais. Um trabalho que une 

as duas preocupações é o de Coxhead e Shively (1995), que constroem uma análise onde é 

possível enxergar os efeitos de um cenário de abertura econômica sobre a degradação do 
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solo agrícola para as Filipinas. Os cenários são baseados no uso e alocação de fatores de 

produção e as intervenções ocorrem via estabelecimento de cotas e tarifas de comércio.  O 

custo associado à manifestação dos efeitos, sob determinadas hipóteses, chegou a alcançar 

4% dos gastos totais do governo local com a agricultura. 

Um epítome da maneira como os modelos de equilíbrio geral computável são 

construídos para aplicações de problemas de emissão de gases é encontrado em Tourinho et 

al. (2003)48. Os modelos são divididos em quatro tipos: um com coeficiente fixo para 

emissões de poluentes; uma segunda tipologia em que a escolha tecnológica, isto é a opção 

pelo uso de insumos, condiciona a matriz de emissões; uma terceira categoria de modelos 

incorpora na função utilidade efeitos das restrições das emissões e/ou de atividades que as 

impedem; e, enfim, modelos que impactam a variável produtividade a partir de eventos 

ambientais. O trabalho, por fim, analisa como políticas de restrições a emissões podem 

afetar a economia brasileira, ao incorporar uma matriz de emissões com base no Balanço 

Energético Nacional.  

Aspectos biofísicos poderiam, igualmente, ser contemplados dentro da estrutura de 

um modelo EGC. Todavia as relações ecossistêmicas devem estar clarificadas, sendo, 

portanto difícil de aplicar quando o modelo pretende cobrir uma grande região na análise 

econômica. Mas para problemas de recursos naturais envolvendo a preservação e a 

exploração ótima destes, o potencial de aquisição de informação é grande, pois as 

atividades humanas passam a ter feedback nas relações ecossistêmicas. Finoff e Tschischart 

(2003) incorporam informações ecossistêmicas na matriz de contabilidade social via 

utilização de dados de volume de biomassa e taxa de reprodução das espécies marinhas 

para analisar o caso da pesca no Alasca. Esse método permite calcular, sob os efeitos de um 

choque qualquer, a variação do bem-estar sob externalidades derivadas de modificações no 

biótipo.   

Uma proposta oriunda de Bohringer e Loschel (2005b) é quantificar o 

desenvolvimento sustentável via modelos EGC. À parte com a dificuldade de se ter uma 

definição plena e aceitável de desenvolvimento sustentável49, constrói-se um paralelo com 

as medidas de bem-estar, evitando o problema mais genérico. Nesse caso, contudo, as 
                                                           
48 Como citam Tourinho et al. (2003, p. 5) “Há circularidade implícita no modelo: a economia afeta o meio 
ambiente, e o efeito sobre o meio ambiente impactam a economia”. 
49 Sobre esta dificuldade, ver discussão no Capítulo 2.  
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medidas tomadas seriam a qualidade ambiental, eficiência econômica e equidade, três 

critérios que guardam entre si trade-offs e, com justiça, de difícil conciliação no 

estabelecimento de políticas. Não se descarta a introdução de outros critérios em futuros 

estudos, mas o ingresso de novos critérios faz com que as extensões necessárias ao modelo 

cresçam consideravelmente e novas informações e acomodações teóricas são requeridas. 

Uma possível conseqüência de tantas intervenções em conceitos tão distintos seria a 

descaracterização do modelo e uma perda na qualidade da interpretação dos resultados.  

O modelo EGC denominado Future Agricultural Resources Model - FARM, 

construído por Darwin et al. (1995), aborda o problema da mudança climática em escala 

mundial. O modelo se constitui numa extensão do Global Trade Analisys Project - GTAP50, 

mas considera solos heterogêneos, inclui a dotação de água como fator primário e a 

produção agrícola é considerada multi-produto.  Assim, constituem-se nos produtos 

primários: terra, água51, capital e trabalho. A terra, por seu turno, é constituída de seis 

diferentes tipos de solos52 e, em paralelo, consideram-se oito regiões para análise. Uma 

função Leontief descreve a relação entre os insumos primários e os insumos intermediários, 

enquanto uma função de Substituição de Elasticidade Constante – CES descreve a demanda 

por insumos intermediários. O insumo primário composto também apresenta uma CES para 

os quatro diferentes tipos de insumos primários. Para a produção de manufaturas e serviços 

é mantida a mesma estrutura, exceção feita ao fato de que os insumos primários ao invés de 

quatro são nove, uma vez que o solo é considerado em seus distintos tipos.  Para o 

comportamento das famílias e do governo há uma relação Cobb-Douglas entre poupança, 

consumo privado e compras governamentais. A estrutura se completa a partir de relações 

CES cada vez mais refinadas entre os bens disponíveis e entre bens importados e regionais.  

Como resultado o modelo FARM é simulado para quatro cenários meteorológicos, 

com impactos relacionados apenas á agricultura, que apontam para uma mudança no uso do 

solo e para variações no PIB Mundial entre +0,01% e -0,12% a longo prazo. Contudo, 

regionalmente, a distribuição desta variação no produto econômico é bem distinta, sendo 

                                                           
50 Base de informações em escala mundial para a calibração dos modelos de equilíbrio geral computáveis. 
Maiores informações disponíveis em: <https://www.gtap.agecon.purdue.edu/>.  
51 A oferta de água é perfeitamente inelástica, ao passo que a demanda é negativamente inclinada.   
52 A divisão obedece intervalos de dias em que o solo é produtivo. Assim, quase todo o território brasileiro 
pertence à classe 6, cujo período produtivo é de 301 a 365 dias por ano.  
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que o Canadá alcançaria os maiores ganhos e o sudeste da Ásia os piores resultados. Para o 

Brasil, optou-se por agregar o país na rubrica “resto do mundo” onde é possível verificar 

ganhos no PIB. Os resultados mantêm-se proporcionais se considerados cenários onde o 

uso da terra é restrito e onde não ocorrem choques sobre a oferta de água (DARWIN et al., 

1995).   

Tendo como hipótese as adaptações às mudanças climáticas localizadas na alteração 

das culturas adotadas e nas terras ocupadas, Julia et al. (2005) destacam o papel que o 

comércio teria em equilibrar a demanda mundial por alimentos. Em geral, os resultados 

obtidos pelos pesquisadores sinalizam para elevações nos preços dos produtos agrícolas 

pari passu aumento na renda do trabalho agrícola. Com relação a este último aspecto, 

todavia, a América Latina e as zonas temperadas do norte do planeta observariam queda 

absoluta, além do continente africano não apresentar qualquer variação.  

Enfocando os impactos na agricultura derivados da mudança climática, Bosello et 

al. (2005) constatam resultados negativos concentrados nos países em desenvolvimento, 

fruto do impacto negativo que o novo clima terá sobre os trópicos. A simulação proposta 

mostra que o preço da terra cairia na União Européia, China e Japão, aumentando no resto 

do mundo. Já o preço do capital e trabalho seria reduzido nos EUA, ex-União Soviética, 

Europa e Países em Desenvolvimento, crescendo na Ásia. O preço dos recursos naturais, 

entretanto, cairia nos EUA e países em desenvolvimento, aumentando nas demais regiões. 

Os efeitos estimados pelo estudo, todavia, são baixos, pois há um efeito de adaptação53 

considerado para os países desenvolvidos.  

Mesmo em uma análise apenas do continente europeu, emerge a distinção entre 

zonas climáticas temperadas e zonas climáticas próximas aos trópicos, relativamente ao 

comportamento da produtividade. A região boreal, mesmo com uma produção agrícola 

pequena no contexto atual aumentaria substancialmente sua produtividade em qualquer dos 

cenários considerados, beneficiando países como a Suécia e a Finlândia. Em contrapartida, 

países mediterrâneos como Portugal, Espanha, Itália e Grécia perceberiam redução na 

                                                           
53 Essa é uma hipótese muito importante. Nos modelos computáveis adaptações significam alternativas e, 
portanto menores prejuízos ou até mesmo lucros. Quando as alternativas inexistem os efeitos econômicos são, 
via de regra, maiores. Deve-se registrar que é razoável supor que os agentes, na media em que conseguem 
antecipar os problemas, conseguem preparar alternativas.   
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produtividade agrícola na maior parte dos cenários construídos (QUIROGA; IGLESIAS, 

2007).  

Para o Brasil, um trabalho que se vale do mesmo modelo que será usado na presente 

tese é o de Domingues et al. (2008). Para esse estudo, consideram-se apenas os cenários de 

mudança climática no Nordeste e o cenário base é obtido dos estudos produzidos por Pinto 

e Assad (2008) e Deconto (2008). Desse modo, a variável que sofre o choque é a 

disponibilidade de terras para a agricultura, considerada a probabilidade de sucesso de 

oitenta por cento, correspondente ao seguro agrícola. Entretanto, os efeitos não são 

diferenciados por cultura, sendo que a opção é um choque sobre o setor agropecuário 

agregado. Os resultados demonstram que o PIB agrícola da região pode cair até 13%, 

enquanto o emprego teria queda de 6% em 2050. Os resultados estaduais demonstram que 

Pernambuco seria o estado mais afetado (queda de até 18,6%) e Sergipe seria o estado 

menos afetado, podendo inclusive notar aumento do PIB no cenário B2.  

Outro trabalho com objetivo centrado no Brasil, que encontra resultados próximos 

aos registrados na literatura internacional, a partir de uma metodologia EGC, é o de Moraes 

(2007), mas mesmo neste caso, algumas limitações existem. Além do modelo de EGC 

utilizado tratar-se de um modelo simplificado (Minimal), a calibração deu-se com dados da 

matriz insumo-produto de 1996 e os dados também se encontram agregados ao nível 

nacional. De qualquer forma, as variações para o PIB decorrente dos efeitos da mudança 

climática situam-se entre quedas de 0,18% a 0,92%, dependendo do cenário. Neste caso, 

porém, foram simulados choques sobre a produtividade dos insumos utilizados na 

agricultura, com base em cenários internacionais. 

Resultados para outros setores da atividade humana também são avaliados por 

modelos EGC. Uma avaliação para efeitos indiretos sobre a saúde humana, notadamente 

derivada de mortalidade e difusão de doenças tropicais é realizado por Bosello et al. (2006). 

Tal como ocorre nos cenários agrícolas trabalhou-se com a perspectiva de efeitos positivos 

para as regiões temperadas e as ocorrências foram traduzidas, daí seu caráter indireto, como 

perdas de produtividade e demanda adicional por sistemas de atendimento de saúde, tendo 

como horizonte o ano de 2050. Nas regiões mais afetadas, notadamente tropicais, foi 

verificada uma queda no PIB e no investimento, com sinais não claros para preços e termos 

de comércio.  
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Aplicando choques sobre o setor de turismo, é possível verificar que os resultados 

da mudança climática tornam os países do Mediterrâneo menos atrativos, o Caribe ainda 

menos atrativo e os países das altas latitudes mais atrativos como destinos de viagens, 

conforme pesquisa de Berrittella et al. (2004). As conclusões apontam para mudanças 

substanciais no turismo mundial, mesmo considerando ausentes os efeitos da elevação do 

nível do mar e a eliminação de geleiras. Os autores também chamam a atenção para a 

possibilidade de surgir um efeito positivo no turismo das áreas ameaçadas baseado na idéia 

de “visite antes que seja tarde”, ausente nos choques.   

Impactos da elevação do nível do mar associados os impactos sobre a saúde humana 

e também sobre o turismo são calculados conjuntamente por Roson (2004). O primeiro dos 

impactos é explicado na forma de perda de áreas ou via gastos para proteção de áreas 

costeiras, como a construção de diques. Para impactos sobre a saúde humana os choques 

são convertidos para perda de produtividade e demanda sobre sistemas de saúde. Já para o 

turismo os choques são transformados para choques sobre o consumo e transferência de 

rendas. Essas são estratégias de simulação disponíveis para ampliar o conhecimento a 

respeito desses tópicos sobre mudança climática.  

 
4.3 O modelo TERM-BR 
 

Os modelos computáveis de equilíbrio geral foram desenvolvidos dentro de duas 

tradições distintas, uma delas trabalhando com as variáveis em nível, outra delas a partir de 

variações percentuais, oriundas de equações não lineares existentes em sua estrutura. O 

modelo TERM-BR a ser utilizado na presente tese segue a tradição norueguesa/australiana 

de construção de modelos CGE a partir de equações não-lineares, representadas, todavia, 

por soluções linearizadas, a partir de desenvolvimentos iniciados em Johansen (1960). 

Desse modo, suas soluções são dadas em variações percentuais ou taxas de 

(de)crescimento. 

A primeira modelagem em grande escala de um EGC, contando com mais de 100 

setores, é realizada através do modelo ORANI, detalhado em Dixon et al. (1982).  O 

modelo TERM-BR, oriundo da modelagem em grande escala, origina-se a partir de seu 

homônimo australiano e constitui-se em um modelo estático adaptado a economia 

brasileira. Sua estrutura apresenta um comportamento bottom-up, ou seja, a estrutura de 
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produção é considerada particular para cada região envolvida no modelo. Em oposição, 

modelos CGE podem assumir um comportamento top-down, o que significa que suas 

informações são geradas a partir de uma desagregação de um nível de associação superior. 

Ressalte-se que a construção do modelo TERM ocorre a partir de uma versão do modelo 

ORANI regionalizado numa estrutura top-down, constituindo-se assim uma evolução dos 

modelos disponibilizados anteriormente para a finalidade de avaliação de impactos e 

cenários regionais. Com efeito, é a partir da disponibilidade dessa estrutura que se permite 

analisar impactos particulares sobre regiões específicas obtendo-se um resultado mais 

refinado. Portanto, essa característica ajusta-se em perfeição ao problema da mudança 

climática, uma vez que os impactos sobre o território nacional são heterogêneos.  

Outra vantagem apresentada pelo modelo reside na possibilidade de desagregação 

de um número considerável de setores. Anteriormente ao TERM, os modelos 

regionalizados eram limitados pela estrutura de setores de atividade reduzidas, abreviada 

somente a quantia das dezenas.  

Embora contenha uma estrutura que leva em conta a divisão federativa do Brasil em 

26 estados e 1 distrito federal, além de vários setores econômicos, o que é suficiente para a 

necessidade de uma capacidade de processamento considerável, o modelo TERM-BR 

apresenta algumas simplificações, naturais em modelos econômicos54, tais como o CGE. 

Essas hipóteses simplificadoras implicam que o consumidor (ou produtor) de uma 

determinada região possua comportamento idêntico aos seus pares da mesma região. Isto, 

em outras palavras, significa dizer que todos os agentes obedecerão a um comportamento 

padrão estabelecidos por um agente representativo na aquisição de produtos e origem dos 

produtos em cada uma das regiões particulares.   

A Figura 4 ilustra como se comporta a estrutura produtiva do modelo. Pode-se notar 

que para a estrutura de produção são previstos o uso de insumos como terra, capital e 

trabalho55, além da obrigação de recolhimento de impostos. A estrutura de produção é 

complementada com hipóteses a respeito do comportamento dos insumos entre si. A 

decisão de produção entre diversos bens, para funções de produção multi-produto inicia-se 

a partir de uma relação Elasticidade Constante de Transformação – CET, em outras 

                                                           
54 Naturais, aliás, em todos os experimentos científicos.  
55 Podendo ser classificados em diferentes tipos. 
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palavras as firmas tenderão a optar pela elevação da produção do bem que registrar o preço 

relativo mais alto. Para a produção dos bens percebe-se que os fatores primários e os 

produtos que servem de matéria–prima, além de outros custos, obedecem a uma estrutura 

Leontief.  

Os produtos primários, terra, capital e trabalho, relacionam-se entre si por uma 

elasticidade de substituição constante, ou CES. O valor desta elasticidade é informado ao 

modelo em uma dimensão indústria, ou seja, para cada uma das indústrias é possível 

estabelecer um valor particular deste parâmetro. De idêntico modo é uma relação de 

elasticidade constante que determina a composição de uma matéria-prima em sua origem, 

doméstica ou importada. Mais uma vez, os valores associado a este último parâmetro 

podem ser estabelecidos para cada indústria em particular.   

Em um nível mais abaixo de representação, o bem doméstico é composto de origens 

diversas entre as regiões, que se relacionam, mais uma vez, através de uma CES. Esta 

relação também é observada para a composição dos fatores primários entre suas diferentes 

tipologias, como no caso do trabalho, que pode ser composto a partir de diferenciações 

observadas.  
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Figura 4 – Estrutura de produção no modelo TERM (BR) 

Fonte: Santos (2005) 
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A Figura 5 demonstra como a escolha das famílias é modelada. A demanda das 

famílias é construída com base em uma estrutura linear de dispêndio a partir de uma função 

de utilidade do tipo Stone-Geary sujeita a uma restrição orçamentária. A justificativa por 

essa estrutura deriva do fato dos bens, na categoria de dispêndio, poder ser constituídos 

parte por bens de luxo, parte por bens de subsistência. Importante lembrar que a demanda é 

homogênea de grau zero com relação a preços e renda. Finalmente, vale a pena notar que as 

exportações das diversas regiões que constituem o TERM-BR possuem uma demanda com 

comportamento em elasticidade de substituição constante. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          ... ATÉ ... 
 
 
 
Figura 5 – Estrutura de demanda das famílias no modelo TERM (BR) 

Fonte: Santos (2005) 

 
 

A Figura 6 complementa como se comporta a demanda, em todos os aspectos, na 

estrutura do modelo. 
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Figura 6 – Esquema de origem dos fluxos para atendimento da demanda no TERM (BR) - 

        Representação para materiais eletrônicos  

Fonte: Santos (2005) 

Rio de Janeiro 
Minas Gerais 

São Paulo 

  CES 

Transporte 

Transporte 
Comércio 

Leontief 
Materiais 
Eletrônicos  
(preço básico) 

Rio de Janeiro Minas Gerais São Paulo 

  CES 

Materiais Eletrônicos 
Domésticos 

Materiais Eletrônicos 
Domésticos 

Materiais Eletrônicos 
Importados 

  CES 

Materiais Eletrônicos para as 
famílias do Ceará 



 

 

107

 

 
A definição das elasticidades assume um papel importante dentro do modelo, pois 

define o grau de rigidez das estruturas do modelo. De outra forma, os valores das 

elasticidades estabelecem como os elos ou nós do modelo são adaptáveis a situações novas 

advindas dos choques. Uma aplicação para a economia belga, por exemplo, estabelece 

elasticidades entre insumos energéticos, capital e categorias de trabalho divididas entre 

altos e baixos salários. Ao mesmo tempo estas elasticidades são variáveis ao longo dos 

setores produtivos, como energia, serviços mercantis, bens intermediários e outras 

indústrias (BRECHE, 1999). A definição dos valores ocorre via estudos empíricos que 

podem ser encontrados na literatura ou mesmo de modo arbitrário, segundo a sensibilidade 

do modelador, preferindo-se, porém, sempre que possível, o primeiro método.     

Uma interessante aplicação do modelo TERM é encontrada em Horridge et al. 

(2005) para estudar os efeitos da ocorrência de uma seca sobre a economia australiana. A 

base de dados compunha-se de 144 setores e 57 regiões, agregadas para efeitos da análise 

em 38 setores e 45 regiões. As simulações apontaram para uma queda no PIB nacional de 

1,6%, ainda que Queensland e Nova Gales do Sul observassem quedas maiores, 

respectivamente de 2% e 1,9%. O volume de exportações também mostra resultados 

significativos, com queda nacional de 5%, atingindo percentual de 12% para Austrália do 

Sul e 8,8% para a Austrália do Oeste.   

Aplicações do modelo no Brasil podem ser encontradas em Santos (2005) e 

Fachinello (2008), onde o primeiro estuda impactos de cenários de tributação sobre o 

consumo da população brasileira, ao passo que o segundo autor simula cenários para 

ocorrência de gripe aviária nos plantéis brasileiros. Outro trabalho que se utiliza do mesmo 

modelo é Ferreira Filho e Horridge (2006), onde se avaliam impactos sobre a pobreza e a 

desigualdade regional brasileira da adoção do acordo de livre comércio das Américas, 

sendo esta aplicação interessante dada a grande heterogeneidade da distribuição da riqueza 

nacional. Domingues et al. (2007) também se utilizam do modelo para avaliação de 

políticas na região Nordeste. Em comum, todos estes trabalhos demonstram a importância 

de possuir relações regionais especificadas, como nos modelos bottom-up, e como as 

configurações das relações econômicas regionais influenciam os resultados, justificando o 

esforço de particularização dos dados regionais. 
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4.4 Mecanismos do modelo 

 

Nesta seção será descrito como operam as equações do modelo, de modo a ser 

possível entender como convergem as soluções após a aplicação dos choques. Desse modo, 

a seção procura esclarecer de que maneira certos resultados podem surgir e, portanto, tem 

um papel fundamental na interpretação dos resultados e tendências a serem alcançados. 

Entretanto, serão descritos apenas os módulos mais importantes para a interpretação dos 

resultados dos choques climáticos, sendo que uma descrição completa, de todas as equações 

do modelo, foge ao espaço e escopo deste trabalho.  

Um primeiro tópico de equações importantes do modelo refere-se à determinação da 

substituição entre produtos importados e domésticos para os usuários finais famílias e 

estoques, além das indústrias intermediárias. A equação (1) descreve o comportamento para 

os usuários finais e a equações (2) e (3) descrevem o comportamento para as indústrias 

intermediárias. Além da definição do parâmetro de substituição entre bens importados e 

produzidos localmente, a definição da demanda total ocorre fundamentalmente pela 

multiplicação desse parâmetro pela diferença entre as variações dos preços ao consumidor e 

preços ao consumidor por fonte.  Assim, quando há elevação do preço do produto 

importado comparado ao índice de preços total, haverá uma substituição deste no bem 

composto segundo o parâmetro ξ por bens produzidos localmente. As indexações (c,s,i,d) 

referem-se respectivamente a produto, fonte (nacional ou importado), indústria e destino 

(região).  

 

∆xint (c,s,i,d) = ∆xint (c,i,d) – {ξ (i) * (∆ ppur (c,s,i,d)– ∆ppur(c,i,d))}   (1)    

∆xhou (c,s,d) = ∆xhou (c, d) – {ξ(i)*  (∆ppur (c,s,hou,d) – ∆phou(c,d))}   (2)   

∆xinv (c,s,d) = ∆xinv (c, d) – {ξ(i) * (∆ppur (c,s,inv,d) – ∆pinv(c,d))}   (3)   

 

Onde:  ∆ – representação de variação;  
xint (c,s,i,d) – demandas intermediárias por bens compostos 
importados/internos de todas as regiões; 
xint (c,i,d) –  demanda de indústrias por bens compostos 
importados/internos; 

 ppur (c,s,i,d) – preços ao consumidor; 
ppur(c,i,d) – preços ao consumidor, por fonte (bem importado/interno); 
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xhou (c,s,d) - demandas das famílias por bens compostos 
importados/internos de todas as regiões 
xhou- demanda de famílias por bens compostos importados/internos; 
ppur (c,s,hou,d) – preços ao consumidor para famílias; 
phou(c,d) - preços ao consumidor para famílias, por fonte (bem 
importado/interno); 
xinv (c,s,d) - demandas de investimento por bens compostos 
importados/internos de todas as regiões; 
xinv (c, d) - demanda de investimento por bens compostos 
importados/internos; 
ppur (c,s,inv,d) - preços ao consumidor para investimento; 
pinv(c,d) - preços ao consumidor para investimento, por fonte (bem 
importado/interno); 
ξ – parâmetro de elasticidade entre bens importados e internos. 

 

 
Para a demanda de investimentos para uma indústria específica há uma 

determinação por, basicamente, três equações que compõe este sistema. A equação (4) nos 

define como a taxa de retorno bruta (razão entre aluguel e preço do capital novo) comporta-

se, sendo determinada pela diferença entre o preço do capital e o índice de preços do 

investimento. Em paralelo, a taxa pela qual cresce o capital é dada pela diferença entre as 

variações do total de novos investimentos e o uso de novo capital. Por fim, note que a 

indexação (i,d) determina diferenças por indústria e destino. 

 

∆gret = ∆pcap(i,d) – ∆pinvtot(i,d)           (4)  

∆ggro = ∆xinvtot(i,d) – ∆xcap(i,d)          (5) 

ou ∆xinvtot(i,d) = ∆ggro + ∆xcap(i,d)        (6) 

Onde: ∆ – representação de variação; 
 gret -  taxa de retorno bruta; 
 pcap(i,d) – preço do aluguel do capital ; 

pinvtot(i,d) – índice de preço do investimento; 
ggro – taxa de crescimento do capital; 
xinvtot(i,d)- total do investimento; 
xcap(i,d) – total do uso de capital. 

 

O total de exportações é estabelecido pelo total de exportações deslocado, neste 

modelo exógeno e sem choque, portanto igual a zero, subtraído do produto entre o 

coeficiente de elasticidade da demanda de exportação e a subtração de preços ao 
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consumidor para exportador e a taxa de câmbio56. Eventualmente, nesta última relação pode 

ser também subtraído um deslocador de preços de exportação, explicitando algum choque 

específico.  

Dessa forma, a equação determina que a quantidade total de exportações esteja 

diretamente relacionada com o diferencial entre o preço interno e o preço externo. A 

equação (7) indica a relação.  

 

∆xexp(c,s,d) = ∆fqexp(c,s,d) –{δ (c)*(∆ppur(c,s,"Exp",d) - ∆fpexp(c,s)- - ∆phi)}   (7) 

Onde: ∆ – representação de variação; 
xexp(c,s,d) – total de exportações; 
fqexp(c,s,d) – deslocador da quantidade de exportações; 
ppur(c,s,"Exp",d) – preços ao consumidor para o setor exportador; 
fpexp(c,s) – deslocador do preço de exportação; 
phi – taxa de câmbio; 
δ – elasticidade da demanda de exportação por produto. 

 

Regionalmente, o modelo determina a quantidade consumida pelo usuário típico de 

uma região como dependente do preço com que a mercadoria é entregue, considerando-se 

preços e margens, na sua região. A equação (8) detalha essa relação. 

 

∆xtrad(c,s,r,d)=∆xtrad_r(c,s,d)+∆atrad(c,s,r,d)-τ(c)*{ ∆pdelivrd(c,s,r,d) +                          

+ ∆atrad(c,s,r,d) - ∆puse(c,s,d)}                    (8) 

Onde: ∆ – representação de variação; 
xtrad(c,s,r,d) - demanda total pelo bem composto em um destino; 
xtrad_r(c,s,d) – demanda total pelo bem composto regional no destino; 
atrad(c,s,r,d) – fator de mudança tecnológica no comércio; 
pdelivrd(c,s,r,d) – preços de entrega do bem composto em um destino; 
puse(c,s,d) – preços para o usuário na região d; 
τ – elasticidade de substituição entre produtos de diferentes regiões internas. 
  

A demanda das famílias, como foi visto, refere-se a um bem composto entre bem de 

luxo e bem de subsistência, além de sua dimensão importado ou nacional. Importante 

destacar que o consumo das famílias está dividido em dez classes de renda familiar, 

                                                           
56 Definida aqui com ao razão entre a moeda local e moeda estrangeira.  
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estabelecidas pela POF, pesquisa de orçamentos familiares (IBGE, 2004). Desta forma cada 

produto é consumido numa dada proporção da renda por cada classe de consumo57. 

A equação (9) representa a demanda de subsistência por bens compostos, enquanto 

a equação (10) representa a demanda por bens de luxo por bens compostos. Por fim, a 

equação (12) indica a demanda das famílias pelo bem composto. No primeiro caso, a 

demanda de subsistência é dada pela soma entre a variação do número de famílias e um 

parâmetro de comportamento dado por produto, que permite alterações ad hoc nas 

transações com estes bens. De outra parte, a equação (10) mostra que a demanda por bens 

de luxo, dependeria do preço dos bens compostos, uma vez que não se tratam de bens 

essenciais, logo sujeitos a uma maior elasticidade-preço. Assim, o total da demanda de bens 

de luxo igualmente dependerá de um parâmetro de comportamento relativo às preferências, 

do total despendido com essa categoria de produtos e, também, do preço dos bens 

compostos para as famílias. Na equação (12) há a consolidação do total demandado para os 

bens compostos, sendo função da proporção dos bens de luxo no total despendido e das 

demandas correspondentes. 

 

∆xsub(c,d,h)=∆nhouh(d,h)+∆asub(c,d,h)          (9) 

∆xlux(c,d,h) + ∆phou(c,d) = ∆wlux(d,h) + ∆alux(c,d,h)                (10)   

ou ∆xlux(c,d,h) = ∆wlux(d,h) + ∆alux(c,d,h) - ∆phou(c,d)             (11) 

∆xhouh_s(c,d,h) = BLUX(c,d,h)* ∆xlux(c,d,h) +  

+  {(1- BLUX(c,d,h))* ∆xsub(c,d,h)}                                      (12)

  

Onde: ∆ – representação de variação 
xsub(c,d,h) – demanda por produtos de subsistência das famílias; 
nhouh(d,h) – número de famílias; 
asub(c,d,h) – parâmetro comportamental para bens de subsistência; 
xlux(c,d,h) – demanda por bens de luxo;  
phou(c,d) – preço dos bens compostos; 
wlux(d,h) – total de gastos com bens de luxo; 
alux(c,d,h) – parâmetro comportamental para bens de luxo; 
xhouh_s(c,d,h) – demanda total das famílias pelos bens compostos; 
BLUX(c,d,h) – participação dos bens de luxo no total dos bens compostos. 

  

                                                           
57 Os detalhes e a proporção serão conhecidos em um próximo capítulo. 
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Para a importante definição da demanda de fatores primários de produção, 

inicialmente define-se o total utilizado por cada indústria de cada um dos três fatores 

primários como o total demandado por cada indústria. Esta definição compõe a equação 

(13). As equações subseqüentes, de (14) a (19), estabelecem a demanda setorial por cada 

um dos fatores primários por indústria.   

 

PRIM(i,d) = LAB_O(i,d)+ CAP(i,d) + LND(i,d)                  (13) 

Onde: PRIM(i,d) – total demandado do fator primário composto; 
 LAB_O(i,d) – total do fator primário trabalho; 

CAP(i,d)- total do fator primário capital; 
LND(i,d)- total do fator primário terra (quando a a indústria correspondente 
prever o seu uso). 

 

Na primeira equação, (14), a demanda setorial por trabalho em cada região é função 

crescente da demanda total do fator primário composto e de um parâmetro que representa 

uma mudança técnica que afete o fator trabalho. Por outro lado, é função decrescente da 

diferença entre o preço do capital e o preço do fator primário composto mais um 

componente da mudança técnica que afeta o fator trabalho, multiplicado pela elasticidade 

de substituição correspondente.  

 

∆xlab_o(i,d) - ∆alab_o(i,d) = ∆xprim(i,d) –  η (i)*[ ∆plab_o(i,d) +  

+ ∆alab_o(i,d) - ∆pprim(i,d)]                   (14) 

ou ∆xlab_o(i,d)= ∆xprim(i,d) - η(i)*[ ∆plab_o(i,d) – ∆pprim(i,d)] +  

+ (1- η(i))* ∆alab_o(i,d)                       (15) 

Onde: ∆ – representação de variação  
xlab_o(i,d) – demanda total para (i,d) do fator primário trabalho; 
alab_o(i,d) – mudança técnica afetando o fator trabalho; 
xprim(i,d) – demanda total para o fator primário composto; 
plab_o(i,d) – preço do fator primário trabalho; 
pprim(i,d) – preço do fator primário composto ; 
η – elasticidade de substituição dos fatores primários. 

 

Em outras palavras, a depender do valor do parâmetro de elasticidade de 

substituição dos fatores primários, o fator trabalho será menos demandado à medida que 

cresça a diferença entre o seu preço em particular comparado à cesta de fatores primários, 
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ou seja em relação à capital e terra. Nesse sentido, a indústria irá preferir utilizar os demais 

fatores ao trabalho, mudança esta regulada pela taxa de substituição pela elasticidade 

associada.  Além disso, quanto maior a demanda geral pelo fator primário composto maior 

a demanda pelo fator trabalho, em geral. Adicionalmente, o fator de mudança técnica do 

produto soma-se a equação multiplicada pela subtração do parâmetro de elasticidade de 

substituição dos fatores primários de 1. Se tal subtração for maior que zero a relação é 

positiva para mudança técnica do trabalho e demanda total do trabalho, caso seja inferior a 

1, a relação é negativa.   

De forma análoga comportam-se as equações que determinam a demanda total para 

os demais fatores primários, terra e capital, ilustrados nas equações de (16) e (19), 

respectivamente. São funções crescentes da demanda total de fatores primários e 

decrescentes da diferença entre seus preços e o preço do fator primário composto. Mais 

uma vez, a mudança técnica do fator poderá ser positiva com relação à demanda total do 

fator se a elasticidade dos fatores primários for inferior a 1, ao passo que será decrescente 

se a elasticidade de substituição dos fatores primários for superior a 1.  

  

∆xlnd_o(i,d) - ∆alnd_o(i,d) = ∆xprim(i,d) –  η (i)*[ ∆plnd_o(i,d) +  

+ ∆alnd_o(i,d) - ∆pprim(i,d)]                   (16) 

ou ∆xlnd_o(i,d)= ∆xprim(i,d) - η(i)*[ ∆plnd_o(i,d) – ∆pprim(i,d)] +  

+ (1- η(i))* ∆alnd_o(i,d)                    (17) 

Onde: ∆ – representação de variação  
xlnd_o(i,d) – demanda total para (i,d) do fator primário terra; 
alnd_o(i,d) – mudança técnica afetando o fator terra; 
xprim(i,d) – demanda total para o fator primário composto; 
plnd_o(i,d) – preço do fator primário terra; 
pprim(i,d) – preço do fator primário composto; 
η – elasticidade de substituição dos fatores primários. 

 

 
∆xcap_o(i,d) - ∆acap_o(i,d) = ∆xprim(i,d) –  η (i)*[ ∆pcap_o(i,d) +  

+ ∆alab_o(i,d) - ∆pprim(i,d)]                   (18) 

ou ∆xcap_o(i,d)= ∆xprim(i,d) - η(i)*[ ∆pcap_o(i,d) – ∆pprim(i,d)] +  

+ (1- η(i))* ∆acap_o(i,d)                     (19) 
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Onde: ∆ – representação de variação  
xcap_o(i,d) – demanda total para (i,d) do fator primário capital; 
acap_o(i,d) – mudança técnica afetando o fator capital; 
xprim(i,d) – demanda total para o fator primário composto; 
pcap_o(i,d) – preço do fator primário capital; 
pprim(i,d) – preço do fator primário composto; 
η – elasticidade de substituição dos fatores primários. 

 
 
Uma atenção especial, contudo, é necessária ao mercado de trabalho. 

Diferentemente do fator capital e terra, o trabalho é diferenciado segundo classes de 

ocupação, daí a necessidade de equações adicionais que complementem o comportamento 

deste fator primário.  

A equação (20) define a alocação de trabalho segundo indústria e região, para uma 

ocupação específica, segundo dez classes de trabalho definidas. Define-se que a demanda 

por trabalho é uma função crescente da disponibilidade de trabalho total em uma indústria e 

região e uma função decrescente entre a diferença do preço do trabalho para uma ocupação 

e o preço do trabalho composto por classes, em uma região ou indústria. Ou seja, demanda-

se menos trabalho de uma ocupação na medida em que seu preço torna-se mais alto em 

relação a uma cesta de classes de ocupação, ponderado por uma elasticidade de substituição 

entre classes. Assim, as indústrias podem redefinir o perfil do trabalho segundo o 

comportamento do seu preço.  

 

∆ xlab(i,o,d) = ∆ xlab_o(i,d) - ψ(i)*[ ∆ plab(i,o,d) – ∆ plab_o(i,d)]             (20) 

Onde:  ∆ – representação de variação 
xlab (i,o,d) – demanda de trabalho setorial, por região e classe de ocupação 
(trabalho composto); 
xlab_o(i, d) – demanda de trabalho por região e indústria, segundo a classe 
de ocupação; 
plab(i,o,d) – preço do trabalho por indústria, região e ocupação (trabalho 
composto); 
plab_o(i,d) – preço do trabalho em uma classe de ocupação, por indústria e 
região; 
Ψ – parâmetro de substituição do trabalho (entre ocupações). 
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O preço do trabalho, por sua vez, é determinado numa equação que envolve um 

parâmetro de salário real e o índice de preços por usuários finais. A equação (21) resume o 

mecanismo de deflacionamento pelo índice de preços. 

 

∆ plab(i,o,d) = ∆ realwage(i,o,d) + ∆ pfin("HOU",d)               (21) 

Ou ∆ realwage(i,o,d)= ∆ plab(i,o,d) - ∆ pfin("HOU",d)                (22) 

Onde: ∆ – representação de variação 
plab(i,o,d)-  preço do trabalho por indústria, região e ocupação (trabalho 
composto); 
realwage(i,o,d)- salário real por indústria, região e ocupação; 
pfin("HOU",d))- índice de preços para consumo das famílias na região d. 

 

A equação (23) expressa a ligação existente entre o salário real e a quantidade total 

de trabalho por ocupação, fixando-se a região e a indústria. Assim variações no salário real 

de uma ocupação, ou classe, repercutem positivamente no total de trabalho. No modelo 

utilizou-se uma elasticidade 0,5. Ademais, a relação contempla a possibilidade de um 

deslocador autônomo também agir influenciando o total de trabalho ofertado por classe. 

Note que se estabelece uma relação inelástica para a variação entre total de trabalho e 

salário real por ocupação. 

 

∆ realwage_id(o) = [1/0,5]* ∆ xlab_id(o) + ∆ flabsup_id(o)              (23) 

ou ∆ xlab_id(o) = 0,5*( ∆ realwage_id(o)- ∆ flabsup_id(o))              (24)   

Onde: ∆ – representação de variação; 
xlab_id(o) – total de trabalho por ocupação; 
realwage_id(o) – salário real por ocupação; 
flabsup_id(o) – deslocador autônomo. 

 

Outro grupo de equações determina a quantidade de trabalho por regiões. De outra 

forma, as equações (25) ou (26), (27) e (28) regem um importante mecanismo do modelo: 

determinam como ocorre deslocamento entre regiões do insumo de produção trabalho. 

Neste particular, a elasticidade entre salário real e quantidade de trabalho por ocupação e 

região é inferior do que aquela que determina a quantidade de trabalho por ocupação. Ou 

seja, imaginando-se uma variação do salário real idêntica em indústrias, setores e regiões, o 

total de trabalho tende a aumentar por ocupação numa proporção inferior à do 
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deslocamento que ocorreria entre regiões. Ademais, deslocadores determinam o salário real 

em todas as suas dimensões (indústrias, regiões e ocupações). Uma variável adicional, 

labslack, na equação (4.18) pode adicionar restrições às ocupações.  

∆ realwage_i(o,d) = (1/1.1)* ∆ xlab_i(o,d) + ∆ flabsupA(o,d) +  
+ ∆ labslack(o)                     (25) 

    ou   ∆ xlab_i(o,d) = 0,09*( ∆ realwage_i(o,d) - ∆ flabsupA(o,d) –  
- ∆ labslack(o))                                (26)  

.Onde: ∆ – representação de variação  
realwage_i(o,d) – salário real por ocupação e região; 
xlab_i(o,d) – quantidade de trabalho por ocupação e região; 
flabsupA(o,d) – parâmetro de migração; 
labslack(o) – parâmetro para limitar o total por ocupação.  

 

∆  realwage_i(o,d) = ∆ flabsupB(o,d) + ∆ labslack(o)                (27) 

Onde: ∆ – representação de variação; 
realwage_i(o,d) – salário real por ocupação e região; 
flabsupB(o,d) – parâmetro de migração; 
labslack(o) – parâmetro para limitar o total por ocupação. 

 

∆ realwage(i,o,d) = ∆ flab(i,o,d) + ∆ flab_i(o,d) + ∆  flab_io(d)+ 
 + ∆ flab_id(o) +  ∆ flab_iod                    (28) 
Onde: ∆ – representação de variação  

realwage(i,o,d) – salário real por indústria, ocupação e região 
flab(i,o,d) – parâmetro para salário real por indústria, região e ocupação 
flab_i(o,d) – parâmetro para salário real por ocupação e região 
flab_io(d) – parâmetro para salário real por região 
flab_id(o) - parâmetro para salário real por ocupação 
flab_iod - parâmetro para salário real 

 

4.5 Fontes e tratamento dos dados 
 

Essencialmente, o problema da coleta dos dados essenciais para provimento do 

modelo envolve três etapas: a calibração a partir dos dados básicos da matriz insumo-

produto, a definição das elasticidades e a desagregação dos dados no nível regional, 

conforme o modelo escolhido, TERM-BR, exige. Uma etapa posterior envolve a agregação 

dos setores em similares, com a finalidade de diminuir a exigência computacional do 

modelo e destacar os setores de maior interesse para a simulação.   
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Para a construção do banco de dados e posterior simulação utilizou-se o software 

GEMPACK 9.0, tradicional para este tipo de análise. Harrison e Pearson (1994) descrevem 

o funcionamento prático do software.  

 A matriz de insumo-produto a ser utilizada nesta tese corresponde a do ano de 

2005, divulgada por IBGE (2008). Tal matriz é composta por 110 produtos, 55 indústrias e 

7 usuários finais. Este último item foi reduzido no presente trabalho para 6, com a 

agregação de exportações de bens e exportação de serviços em um único item. Na matriz 

ainda é possível distinguir duas origens (produtos domésticos e importados), quatro tipos de 

impostos (ICMS, IPI, impostos de importação e outros impostos) e três margens (transporte 

de carga, transporte de passageiros e de comércio), incorporadas como linhas particulares 

da matriz, portanto dentro dos 110 produtos originais. Nesse último caso agregaram-se as 

margens de transporte de carga e de passageiros, além de correios, em uma única margem 

total de transportes, reduzindo o número de margens para duas. Além disso, as origens, os 

impostos e as margens, tiveram sua divulgação restrita ao total dos produtos, criando a 

necessidade de se estimar a matriz completa para as relações entre produtos e 

indústrias/usuários. Ainda fazem parte da matriz os fatores primários da economia, em um 

total de oito, e que percebem remuneração ao longo das indústrias.  

Desta forma optou-se pela utilização de uma matriz com divulgação oficial, ao 

contrário do que seria uma matriz estimada a partir de uma divulgação oficial sobre as 

relações setoriais de um ano distante58.  Essa opção também é importante pelo fato de que o 

ano escolhido não representa fatos econômicos singulares capazes de alterar exogenamente 

a configuração das relações setoriais. Se assim não fosse, seria preferível descartar os dados 

uma vez que relações atípicas decorrentes de eventos particulares59 poderiam contaminar a 

calibração e, em última instância, os resultados e interpretações das simulações. Importante 

enfatizar que a matriz insumo-produto, per se, representa uma situação de equilíbrio geral 

na produção, que será a base para a inserção de choques. Através dos modelos EGC poderá 

se visualizar o alcance de um novo equilíbrio, criando uma solução para quantidades e 

preços.  

                                                           
58 Até setembro de 2008, a matriz oficial mais recente era referente ao ano de 1996. Contava também com 
menor número de setores,  indústrias e usuários.   
59 Com guerras, secas ou uma desorganização econômica qualquer. 
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Para o segundo problema essencial da coleta de dados, a definição dos dados de 

elasticidades, diversas fontes serviram de orientação. As elasticidades de Armington, ou 

parâmetro de substituição entre produtos importados e domésticos, são obtidos para os 

diferentes setores a partir dos trabalhos de Tourinho et al. (2003) e Dimaranan (2006). 

Produtos com origens domésticas possuem um parâmetro de substituição entre regiões com 

valor igual a 2 para os setores agropecuários e de 5 para os demais setores pós-agregação, 

estabelecidos ad hoc, uma vez que enfrentam a mesma dificuldade de obtenção de dados 

junto à literatura especializada. O valor de 0,2 é utilizado para as elasticidades entre as 

margens de comércio e transporte. O valor de 0,5 reaparece nas elasticidades entre fatores 

primários para os setores agropecuários e 1,3 para os demais produtos. Uma definição 

chave para o comportamento do modelo refere-se ao estabelecimento do dispêndio, ou 

simplesmente parâmetro Frisch, essencial para a modelagem do comportamento do 

consumo. A proposta é que se utilize o valor de -2,48, já inserido em Domingues et al. 

(2007), para as dez classes de renda em cada uma das 27 unidades federativas. Outros 

valores importantes referem-se a demanda de exportações e de dispêndio das famílias, que 

são obtidos junto a base de dados do GTAP e Hoffmann (2000), respectivamente.  

Outra consideração importante na calibração do modelo são as informações sobre o 

perfil de consumo em cada um dos estados brasileiros. Essa informação reveste-se de 

grande importância pela necessidade de definição da demanda das famílias, determinante 

do perfil de consumo e preferências. A Pesquisa de Orçamento Familiares - POF recolhe 

tais informações periodicamente com intervalo de anos e/ou décadas, para traçar tal perfil e 

subsidiar a construção de índices de inflação, dentre outras conveniências. Para esta tese 

utilizou-se a pesquisa referente ao período 2002/2003, contida em IBGE (2004), último 

período pesquisado cuja cobertura geográfica abrange uma amostra de todas as unidades 

federativas. Ressalte-se que para o modelo importa, sobretudo, a participação dos estados 

no consumo de cada um dos 110 produtos, sendo desnecessário considerar atualizações 

para valores monetários das despesas recolhidas.  

Outra fonte de informação para os dados do modelo e conseqüente calibração 

proveio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, ano de referência 2005. 

Nesta foi possível obter a alocação da mão de obra entre os diversos setores da matriz 

insumo-produto e, em paralelo, determinar a distribuição entre unidades federativas e as 



 

 

119

 

classes de ocupações. Estas últimas são divididas em dez estratos, originados dos intervalos 

de rendimentos percebidos, determinando automaticamente o grau de qualificação da mão 

de obra. Assim, como ilustração, uma atividade que emprega mais trabalhador, 

proporcionalmente, do décimo estrato do que outra se utiliza de uma mão-de-obra mais 

qualificada. O mesmo perfil da mão de obra pode ser percebido dentro de uma mesma 

atividade em relação a diferentes unidades federativas.    

Observe que o deslocamento de trabalhadores de uma atividade para outra, ou ainda 

de uma unidade federativa para outra levará em conta as elasticidades associadas ao 

comportamento dos fatores primários e, também, este perfil de qualificação do emprego 

notado em 2005.   

Finalmente, outro problema colocado para a base de dados é a determinação das 

participações estaduais, 26 estados e Distrito Federal, na matriz nacional de fluxos. 

Essencialmente a participação estadual dos 110 produtos, pelo valor produzido, pode ser 

obtida em três pesquisas nacionais publicadas pelo IBGE (2006b, 2006c, 2006d). Aquela 

que diz respeito à agricultura será baseada na Pesquisa Agrícola Municipal - PAM, de 

2005. Para a indústria, as participações são obtidas na Pesquisa Industrial Anual - PIA, 

enquanto as participações de serviços e comércio são alcançadas junto à Pesquisa Anual de 

Serviços - PAS.  

O próximo Capítulo proporcionará uma análise dos dados que fazem parte da 

estrutura do modelo, em maior detalhe. Desse modo, a estrutura da economia no ano de 

2005 será apontada, sobretudo destacando-se sua configuração e particularidades regionais.  
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5 ESTRUTURA DA ECONOMIA: ANÁLISE DA BASE DE INFORMA ÇÕES 
 

Para auxiliar a análise dos resultados a serem obtidos nesta tese, faz-se necessário 

apresentar a base de dados que compõe a estrutura da economia. Especificar os números a 

respeito da estrutura de produção regional, da configuração do mercado de trabalho em suas 

distintas classes de qualificações e a estrutura de consumo observada é o objetivo deste 

capítulo. Constituindo-se em um capítulo de transição para a interpretação dos resultados, a 

partir do que será discutido neste poderá ser evidenciada, como conseqüência, a estrutura 

da economia no ano de 2005, ano de referência para a maior parte dos dados que 

constituem a calibração do modelo a ser utilizado.  

Na primeira seção os aspectos conjunturais do ano de 2005 e os números referentes 

às participações regionais na produção será o objeto da discussão. Uma segunda seção 

abordará a estrutura do mercado de trabalho, principalmente destacando as diferentes 

classes de rendimento, utilizadas como relação à qualificação, por atividade e região. A 

terceira seção proporcionará uma análise a respeito da estrutura de consumo observada e 

seus potenciais implicações para os resultados. Finalmente, a última seção tratará dos 

fluxos inter-regionais apurados, a partir da estrutura produtiva e da estrutura de consumo, 

sobretudo para os produtos agrícolas objeto dos choques de mudança climática.  

Tais comentários, todavia, obedece à estrutura de agregação particular dos setores 

da matriz insumo-produto. A agregação dos setores da matriz insumo-produto pela qual se 

optou neste trabalho mira-se pelos objetivos da tese e encontra-se no ANEXO A. Nesta é 

possível perceber que os 110 produtos originais reduziram-se a 35, simplificando as 

exigências computacionais, conforme ANEXO A. É notório, porém, que os setores 

agropecuários permaneceram desagregados, em especial aqueles que sofrerão impactos 

oriundos dos cenários das mudanças climáticas.  Ainda assim, para os setores que foram 

agregados procuraram-se semelhanças, ora de cadeia, ora de processo produtivo, para 

direcionar a consolidação desses dados. Esse foi o caso, por exemplo, para o setor de 

serviços em que todos os setores correspondentes foram agregados em uma única linha. 
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5. 1 Panorama da economia e distribuição da produção   

 

5.1.1 A economia em 2005 

 

A matriz de insumo produto do ano de 2005 reflete a estrutura de relações inter 

setoriais de produção e consumo da economia. Todavia, a estrutura observada entre os 

setores é um retrato da configuração particular de um ano, sendo assim, é necessário 

também considerar as variáveis macroeconômicas que influenciaram tais relações. Embora, 

apenas eventos singulares possam alterar radicalmente a estrutura da economia em um 

período de tempo curto, será feita uma breve descrição da conjuntura macroeconômica do 

Brasil no ano de 2005.  

Como contexto geral o ano de 2005 foi marcado por políticas de elevação dos juros 

ao longo do ano, dentro do objetivo de alcance de metas inflacionárias por parte da 

autoridade monetária. Em verdade, após a inflação medida pelo Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo - IPCA haver superado 12% a.a. em 2002 (IPEA, 2009), a 

credibilidade da autoridade monetária, e da política econômica, sob um novo governo era 

tema para confronto. Assim, o alcance das metas inflacionárias era um importante sinal 

para todos os investidores de que estabilidade de preços era algo caro também para a nova 

equipe de formuladores de políticas.  Não se pode perder de vista que o preço do petróleo 

observou aumentos contínuos ao longo do ano, principalmente conseqüência da maior 

demanda mundial, já que os países emergentes, notadamente China e Índia, viviam uma 

fase de crescimento expressivo. Embora a taxa fixada pelo Banco Central, a Selic, tenha 

iniciado a 17,75% a.a. e encerrado o ano a 18% a.a., os juros médios foram mais elevados 

em função de aumentos observados na taxa entre janeiro e setembro, até um limite de 

19,75% a.a. (IPEA, 2009).  

O PIB totalizou R$ 1,842 trilhão, a preços básicos, perfazendo uma variação real de 

3,16% em relação ao ano anterior. Pelo lado da oferta a maior variação real foi a do setor de 

serviços, com 3,68%, ao passo que a variação do setor industrial foi de 2,06% e 

contrariando a tendência de anos anteriores, com aumento de produtividade e expansão da 

área plantada, o menor crescimento foi o do setor agrícola com 0,30% em relação a 2004. 

Pela ótica da demanda destaca-se o desempenho positivo do consumo das famílias, com 
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crescimento real de 4,52%, mas também chamou atenção o desempenho negativo da 

formação bruta de capital, com variação negativa de -2,47%. A taxa de poupança 

localizava-se em um patamar de 17,79% do PIB, índice esse que apesar de inferior em 

relação a 2004 era o segundo maior desde 1996, sinalizando ainda a possibilidade de 

retomada de investimentos (IPEA, 2009). A taxa de desemprego observado ao longo do ano 

de 2005 foi menor àquela observada em 2004, apesar da política monetária restritiva. O ano 

encerrou-se com um índice de 8,3% para o mês de dezembro, enquanto em 2004 o mesmo 

mês registrou desemprego de 9,6% (IPEA, 2009). O crescimento do setor de serviços, líder 

no desempenho do produto interno certamente responde pela queda, uma vez que o setor é 

intensivo em mão de obra e voltado ao mercado interno, predominantemente.  

As exportações no ano de 2005 perfaziam um total de 15,16% do PIB, enquanto as 

importações respondiam por 11,52% do PIB. Ambas as cifras recuaram em relação ao ano 

anterior, resultado dos desempenhos do setor industrial e agropecuário, mas ainda são 

superiores às médias observadas em décadas anteriores confirmando a maior inserção da 

economia brasileira no comércio mundial. Para as exportações foi decisiva a queda de 

6,19% no valor dos produtos agropecuários, explicada primordialmente pela queda do 

índice de preços do que pelo quantum exportado (FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS 

DO COMÉRCIO EXTERIOR - FUNCEX, 2009). De toda forma, a comparação com 2004 

certamente é influenciada pelo comportamento da taxa de câmbio, que ao longo de 2005 

verificou valorização. O overshooting ocorrido em 2002, efeito da indefinição de política 

econômica durante a campanha presidencial, elevou a taxa de câmbio para até R$ 3,8 / US$ 

em outubro de 2002, sendo a partir de então a tendência de valorização constante. A taxa 

média do câmbio mensal em 2005 foi de R$ 2,43 / US$, ao passo que em 2004 havia sido 

de R$ 2,93 / US$ (IPEA, 2009). Os investimentos diretos estrangeiros situaram-se em US$ 

31,576 bilhões, em uma cifra que era a melhor desde 2001, suficiente para gerar um 

superávit no balanço de pagamentos de US$ 4,32 bilhões, mas que ainda representava um 

patamar baixo se comparados aos níveis observados em 2008, US$ 85 bilhões (IPEA, 

2009).  

A carga tributária situava-se em 33,83% do PIB, percentual recorde até então. Mas 

desse percentual, 47,9% era concentrado apenas no governo federal e o restante para 

governos estaduais e municipais. O setor público brasileiro, consideradas as três esferas de 
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governo, encerrava o ano de 2005 com um superávit de 3,93% do PIB, pelo conceito 

primário. Entretanto, considerando-se o pagamento de juros, ou resultado operacional, o 

ano encerrava-se com uma necessidade de financiamento de 2,87% do PIB. A dívida total 

do setor público brasileiro perfazia 48% do PIB e a obtenção de superávits visava 

principalmente sua redução, sendo que mais da metade dessa dívida, 51,76%, era indexada 

aos juros fixados pelo Banco Central (IPEA, 2009).  

Todos esses indicadores mostram que o ano de 2005 ainda representava um ano de 

ajuste para a economia brasileira e, em paralelo, um dos primeiros de crescimento contínuo 

observado até o ano de 2008. Estruturalmente, portanto, é um ano que pode ser comparado 

a qualquer um até a presente data, sendo também válido pela ausência de eventos singulares 

na economia.  

  

5.1.2 Distribuição da produção  

 

As pesquisas elaboradas pelo IBGE servem de base para o cálculo das participações 

estaduais na produção de cada item da matriz insumo-produto. A pesquisa agrícola 

municipal (IBGE, 2006b) proporcionou os números da produção estadual de cada um dos 

produtos em valor de produção, referência da matriz insumo-produto. A pesquisa industrial 

anual (IBGE, 2006c) e a pesquisa anual de serviços (IBGE, 2006d) embasaram os números 

referentes aos setores industriais e de serviços, respectivamente. 

 Os dados consolidados pelo valor de produção, por região e por atividade, 

encontram-se na Tabela 7. Além de confirmar a intensa concentração econômica na região 

Sudeste do Brasil, notadamente em serviços e setores industriais, a tabela também 

evidencia uma estrutura da agropecuária bastante diversificada, reflexo das condições 

climáticas particulares de cada região e da especialização econômica que assumiram as 

regiões e estados. Essa estrutura, portanto, é fundamental para explicar alguns resultados 

que surgirão após os choques de mudança climática.  

A produção das regiões Norte e Nordeste nos setores agropecuários é relevante, 

exceto pelo trigo e outros cereais, além de fumo em folha, e explicará em grande medida os 

impactos da mudança climática. Contudo, três outros importantes impactos da mudança 

climática são registrados na produção de soja do Centro-Oeste, além da cana de açúcar e do 
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café em grão na região Sudeste. Coincidentemente, há uma concentração de produção para 

estas regiões e produtos em particular, de modo que o resultado econômico será relevante.  

O arroz está basicamente situado na região Sul, embora as áreas inviabilizadas para 

produção encontrem-se nas regiões Norte e Nordeste, conforme indica o ANEXO C. 

Situação semelhante àquela observada para o milho, onde as regiões, mormente afetadas, 

Norte e Nordeste, contribuem com uma parcela pequena da produção. O algodão apresenta 

um comportamento parecido, pois a principal região produtora, o Centro-oeste, não será 

afetada em suas regiões produtoras, concentrando-se o efeito no Nordeste, responsável por 

uma produção importante, mas minoritária. Finalmente, o caso da mandioca é particular, 

pois além da sua produção ser relativamente distribuída ao longo do território, os efeitos da 

mudança climática também o são.  No ANEXO B, são detalhadas as participações estaduais 

para os mesmos setores.  
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Tabela 7 - Participações percentuais regionais nos produtos agregados - 2005 

 Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-
Oeste 

Arroz em Casca 10,50 9,50 3,60 58,00 18,20 
Milho em Grão 3,70 8,80 31,30 36,70 19,30 
Trigo e Outros Cereais 0,00 0,10 5,50 90,90 3,50 
Cana de Açúcar 0,20 12,60 71,40 6,40 9,30 
Soja em Grão 2,90 8,30 9,90 27,30 51,80 
Mandioca 23,60 25,10 15,10 27,00 9,10 
Fumo em Folha 0,00 1,50 0,00 98,20 0,00 
Algodão Herbáceo 0,00 15,40 5,60 1,10 77,90 
Frutas Cítricas 4,80 14,60 71,90 6,70 2,10 
Café em Grão 3,40 6,10 84,60 4,40 1,40 
Exp. Florestal e Silvicultura 15,50 18,20 24,00 36,10 6,30 
Bovinos, Suínos e Aves 11,70 18,60 22,80 25,20 21,70 
Leite Natural 6,60 14,50 40,20 25,10 13,70 
Outros Prod. e Serv. da Lavoura 6,90 29,30 31,20 25,10 7,30 
Mineração 10,80 14,20 71,20 2,10 1,60 
Carnes 2,70 7,50 38,00 40,50 11,30 
Óleos 3,10 12,10 35,30 37,50 12,00 
Laticínios 3,60 10,10 45,90 25,30 15,20 
Arroz Beneficiado 3,60 10,10 45,90 25,30 15,20 
Usinagem e Refino de Açúcar 0,10 14,70 73,00 5,80 6,50 
Café Processado 3,60 10,10 45,90 25,30 15,20 
Outros Produtos Alimentares 2,80 7,60 52,60 25,90 11,30 
Têxteis, Vestuário e Calçados 0,70 15,90 47,10 33,10 3,20 
Celulose, Papel e Gráfica 4,60 5,50 68,80 19,20 1,70 
Gasolina 0,30 13,50 66,90 17,40 2,00 
Gaso-álcool 0,30 13,50 66,90 17,40 2,00 
Álcool 0,30 9,70 71,00 6,50 12,60 
Óleos Combustíveis e Gás 0,30 13,50 66,90 17,40 2,00 
Petroquímicos 0,60 12,90 58,90 25,80 1,90 
Outros Manufaturados 7,60 8,40 59,90 22,30 1,90 
Automóveis 4,60 5,60 70,70 17,90 0,90 
Metalúrgicos 3,90 6,30 76,70 11,20 1,80 
Comércio 4,70 13,10 53,80 19,90 8,10 
Transporte 4,20 12,00 58,50 19,70 5,60 
Serviços 4,10 12,80 59,40 16,10 7,70 

 

Fonte: Dados da pesquisa, com base em IBGE (2006b, 2006c, 2006d) 

 

Contudo, um importante fator refere-se à ligação existente entre alguns vários 

desses setores e a destinação de sua produção a usuários finais, captados pela matriz 

insumo-produto. No caso da mudança climática, vários produtos agrícolas afetados são 

predominantemente ligados a setores agroindustriais através do fornecimento de matérias 

primas. Portanto, impactos do clima repercutiriam na produção industrial pela menor ou 

maior, conforme o cenário e o produto, disponibilidade de insumos de produção e itens para 

consumo final.  
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Dentre os produtos que possuem cenários para a mudança climática, em particular 

destaca-se a interligação a cana de açúcar com o setor álcool, e a do algodão herbáceo com 

o setor têxtil e vestuário e também a ligação existente entre os produtos agrícolas e o setor 

de outros produtos alimentares. Importa notar que o principal consumidor intermediário 

desses produtos é o próprio setor agropecuário. 

Para as relações com os usuários finais, e detendo-se apenas nos produtos com 

cenários para a mudança climática, há um destaque para as exportações de soja em grão 

(40,6% da produção) e café em grão (61,9%), ao passo que o milho em grão tem 2,5% da 

produção exportada. A produção de outros produtos e serviços da lavoura, onde se encontra 

o feijão, é direcionada para consumo das famílias em um total de 66,7%, enquanto 

mandioca tem 20,5% da produção consumida pelas famílias. Ainda é registrado um 

consumo de 5,2% de milho em grão e 0,7% de arroz em casca pelas famílias.    

De outro modo, a matriz de insumo-produto sinaliza para um uso de produtos 

importados concentrados em algumas linhas. Do total utilizado nos consumos intermediário 

e final para produtos agropecuários observam-se parcelas expressivas de importados em 

trigo e outros cereais e exploração florestal e silvicultura. Afora esses produtos, registra-se 

parcela importante de importados em mineração, petroquímicos, outros manufaturados60 e 

setor automobilístico.  A Tabela 8 sintetiza os dados referentes a esta condição.  

Esses efeitos diretos são importantes para a determinação do comportamento de 

consumo, exportações e importações. Mas, excetuando-se o caso da cana, da soja, para 

exportação, e da mandioca e do feijão, para consumo interno, os efeitos se dão 

principalmente de forma indireta, pela ligação setorial na matriz de insumo-produto e pelos 

percentuais de consumo final, divididos em consumo das famílias, investimento (estoques), 

consumo do governo e exportações.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 Essencialmente bens de capital.  



 

 

128

 

Tabela 8 – Porcentagem de uso entre produtos domésticos e importados  

Parcelas de Uso Doméstico Importado Parcelas de Uso Doméstico Importado 

Arroz em Casca 99,70 0,30 Laticínios 98,60 1,40 
Milho em Grão 98,60 1,40 Arroz Beneficiado 96,90 3,10 
Trigo e Outros Cereais  50,50 49,50 Usinagem e 

Refino de Açúcar 
100,00 0,00 

Cana de Açúcar 100,00 0,00 Café Processado 99,90 0,10 
Soja em Grão 99,30 0,70 Outros Produtos 

Alimentares 
95,50 4,50 

Mandioca 100,00 0,00 Têxteis, 
Vestuário e 
Calçados 

96,00 4,00 

Fumo em Folha 99,60 0,40 Celulose, Papel e 
Gráfica 

96,40 3,60 

Algodão Herbáceo 100,00 0,00 Gasolina 99,60 0,40 
Frutas Cítricas 99,90 0,10 Gaso-álcool 100,00 0,00 
Café em Grão 100,00 0,00 Álcool 100,00 0,00 
Exp. Florestal e Silvicultura 92,70 7,30 Óleos 

Combustíveis e 
Gás 

93,60 6,40 

Bovinos, Suínos e Aves 99,80 0,20 Petroquímicos 77,40 22,60 
Leite Natural 100,00 0,00 Outros 

Manufaturados 
81,30 18,70 

Outros Prod. e Serv. da 
Lavoura 

95,30 4,70 Automóveis 88,60 11,40 

Mineração 78,90 21,10 Metalúrgicos 93,20 6,80 
Carnes 98,20 1,80 Comércio 82,10 17,90 
Óleos 98,40 1,60 Transporte 96,60 3,40 
   Serviços 97,40 2,60 

 

Fonte: Dados da pesquisa, com base em IBGE (2008) 

 

Outro recorte interessante que emerge da base de dados estimada é sobre a 

distribuição dos componentes do PIB por duas óticas, a da renda e do dispêndio, por 

unidade federativa. Embora a distribuição ao nível nacional seja relativamente bem 

conhecida, há uma dispersão quando considerados os estados, longe de se constituir um 

todo homogêneo, refletindo, por outro ângulo, a estrutura produtiva particular. 

Pela ótica da renda, ou das fontes de renda, pode ser notado que metade da renda 

nacional deriva de remunerações de trabalho, ao passo que as rendas derivadas do emprego 

do capital constituem-se em 34% do PIB. Contudo, no Mato Grosso a renda do trabalho 

chega a 59%, ao passo que nos estados do Amazonas e Sergipe situa-se em 45,5%. As 

menores participações no Amazonas e Sergipe surgem por motivos distintos. Enquanto no 

primeiro, em razão da presença da Zona Franca de Manaus, a participação dos impostos 
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sobre comércio alcança o maior índice do Brasil, 19,2%, no Sergipe é a renda da terra que 

alcança o maior índice nacional, 5,1% do total do estado. O resumo dos dados está contido 

na Tabela 9.  

 

Tabela 9 – Participação percentual no PIB pela ótica da renda - Estados 

 Renda do 

Trabalho 

Renda do 

Capital 

Impostos sobre 

o Comércio 

Impostos sobre 

a Produção 

Renda da 

Terra 

Rondônia 53,60 31,60 13,20 0,90 0,80 
Acre 53,10 31,80 13,40 0,80 0,80 
Amazonas 45,70 31,10 19,20 1,60 2,40 
Roraima 50,40 33,40 14,40 0,80 1,00 
Pará 48,50 31,60 15,70 0,90 3,40 
Amapá 51,40 33,30 13,80 0,90 0,50 
Tocantins 54,40 31,10 12,80 0,80 0,90 
Maranhão 52,20 30,80 15,00 0,90 1,20 
Piauí 54,10 29,20 15,50 0,80 0,50 
Ceará 52,20 32,00 14,50 1,00 0,20 
Rio Grande do Norte 48,40 32,40 13,50 0,90 4,70 
Paraíba 50,90 32,70 15,00 1,00 0,40 
Pernambuco 50,20 34,60 14,00 1,00 0,20 
Alagoas 49,50 34,50 14,50 1,10 0,40 
Sergipe 45,60 35,30 13,10 1,00 5,10 
Bahia 49,00 32,20 16,50 1,10 1,20 
Minas Gerais 48,80 34,90 13,60 1,10 1,60 
Espírito Santo 46,60 33,40 15,50 1,00 3,50 
Rio de Janeiro 45,70 35,40 14,60 1,10 3,40 
São Paulo 49,00 36,00 13,60 1,30 0,10 
Paraná 51,40 32,90 14,20 1,20 0,40 
Santa Catarina 52,10 32,80 13,50 1,30 0,30 
Rio Grande do Sul 50,50 32,90 15,10 1,20 0,30 
Mato Grosso do Sul 55,20 30,30 12,40 1,00 1,00 
Mato Grosso 59,40 27,70 10,70 0,90 1,30 
Goiás 53,10 32,80 12,40 1,00 0,80 
Distrito Federal 49,20 38,70 11,10 1,00 0,00 
Total 49,40 34,40 14,10 1,20 1,00 

 

Fonte: Dados da pesquisa, com base em IBGE (2008) 

 

Quando passamos a analisar o PIB pela ótica da despesa, dados contidos na Tabela 

10, a heterogeneidade da estrutura econômica interestadual torna-se clara. Índices altos de 

participação do consumo das famílias e governo são registrados em estados das regiões 

Norte e Nordeste, exceto Amazonas, em função da necessidade de importação de outros 

estados de bens e serviços. Nesse particular, apenas Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso 

do Sul, Santa Catarina e São Paulo possuem “saldo comercial” positivo com os demais 
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estados da federação. Notadamente, Amazonas e São Paulo pelas contribuições dos 

produtos industriais e para os demais estados pela produção agrícola (Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul) ou agro-industrial (Santa Catarina). Nesse particular é preciso alertar que os 

estados que possuem portos e aeroportos representativos para o comércio exterior tendem a 

registrar um fluxo de comércio exterior sobre dimensionado, como no caso do Maranhão e 

do Pará, em detrimento de estados que não possua tais instalações desenvolvidas, como o 

Amazonas. Os investimentos, contudo, possuem uma participação no PIB relativamente 

homogênea ao longo dos estados da federação.  

 

Tabela 10 - Participação percentual no PIB pela ótica do dispêndio – Estados 

 Consumo 

das 

Famílias 

Consumo 

do 

Governo 

Investimentos Comércio 

Exterior 

(Saldo) 

Comércio 

Regional 

(Saldo) 

Estoques Margens 

Líquidas 

RO 82,30 26,60 14,30 1,00 -33,20 3,70 5,20 
AC 80,70 27,00 17,40 1,90 -33,10 3,00 3,10 
AM 36,00 12,30 18,10 -13,30 54,20 0,90 -8,30 
RR 84,80 27,10 18,60 8,10 -41,30 1,30 1,30 
PA 75,00 22,90 15,60 38,30 -49,40 2,30 -4,60 
AP 82,20 26,40 20,50 -0,30 -34,10 0,60 4,60 
TO 74,40 23,70 14,20 0,00 -17,10 3,70 1,10 
MA 80,00 25,10 14,80 37,20 -62,10 2,00 3,00 
PI 107,00 32,70 14,10 0,00 -56,10 2,50 -0,20 
CE 84,90 27,10 14,40 -1,10 -26,70 1,30 0,00 
RN 74,40 23,70 15,40 10,00 -25,80 1,70 0,70 
PB 92,90 29,20 16,40 0,50 -38,90 1,10 -1,20 
PE 79,40 25,70 15,50 -5,50 -16,70 0,70 0,90 
AL 76,70 25,30 16,10 10,10 -25,70 0,30 -2,70 
SE 63,30 20,70 16,90 -0,50 -1,30 1,50 -0,60 
BA 75,00 22,90 15,60 8,50 -18,90 1,90 -5,00 
MG 66,50 21,80 15,50 -0,50 -4,70 1,70 -0,20 
ES 58,10 19,00 14,40 34,70 -27,00 0,50 0,40 
RJ 67,70 21,70 16,30 4,20 -9,70 0,90 -1,10 
SP 50,70 17,30 16,00 0,10 14,80 0,70 0,50 
PR 55,50 18,70 15,10 8,20 -0,20 1,20 1,40 
SC 47,90 16,20 16,00 10,60 6,70 1,10 1,50 
RS 61,60 20,70 14,90 5,30 -2,40 1,20 -1,20 
MS 57,20 18,40 15,20 -3,20 5,60 3,90 3,00 
MT 42,90 14,10 14,90 0,60 18,60 3,90 5,00 
GO 62,70 21,50 15,10 0,00 -4,20 2,30 2,60 
DF 61,60 21,00 20,70 -6,60 0,20 0,20 2,90 
Brasil 59,70 19,70 15,80 3,50 0,00 1,20 0,00 

 

Fonte: Dados da pesquisa, com base em IBGE (2008) 
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A matriz insumo-produto (IBGE, 2008) apresenta os retornos para os fatores de 

produção por indústria. A partir desta informação básica foi possível montar a matriz de 

custos tal como apresentada na Tabela 11. Em um primeiro momento, surgem quatro 

classes de custos. Valores referentes a salários, contribuições sociais efetivas, contribuições 

sociais imputadas e rendimento bruto misto (rendimento de autônomos) foram agregados 

na rubrica trabalho. O excedente operacional bruto foi convertido para ser considerado na 

categoria capital. Outros impostos e subsídios sobre a produção foram somados na 

categoria outros impostos. Já para o fator terra optou-se em extrair um percentual do 

excedente operacional bruto para os setores que utilizam solo61 ou recursos naturais62 como 

insumos. Para os primeiros extraiu-se uma parcela correspondente a 34,14% do excedente 

operacional bruto como equivalente à remuneração do solo, ao passo que para os segundos 

optou-se em extrair 50% do excedente operacional bruto na forma de remuneração aos 

recursos naturais.  Adicionalmente, para os setores usuários de solo e mais os setores de 

leite natural, suínos vivos, aves vivas e ovos, foram alocados 38,35% do excedente 

operacional bruto para remuneração do trabalho.   

Finalmente, completando a análise da estrutura produtiva é possível perceber a 

matriz de custos estimada por indústria, explícita na Tabela 11. Como se pode notar, no 

contexto da economia, a maior parcela de custos das atividades econômicas deriva da 

aquisição de bens intermediários domésticos, 42,1%. Seguem-se remuneração do trabalho e 

do capital, constituindo o tripé dos custos de produção das atividades econômicas. Todavia, 

fica evidente a relação trabalho intensiva da agropecuária na medida em que seus setores 

apresentam uma participação do custo mais expressiva nesse item do que a média nacional. 

De maneira análoga, os setores agrícolas também apresentam parcela menor para 

remuneração de capital e gasto com aquisição de produtos intermediários domésticos. Desta 

tabela também se pode inferir a relação capital-trabalho para os diversos produtos 

                                                           
61 Consideraram-se como usuários de solo os seguintes setores da matriz original, pré-agregação: arroz em 
casa, milho em grão, trigo e outros cereais, cana de açúcar, soja em grão, outros produtos e serviços da 
lavoura, mandioca, fumo em folha, algodão herbáceo, frutas cítricas, café em grão, exploração florestal e 
silvicultura e bovinos e outros animais.  
62 Consideraram-se como usuários de recursos naturais os seguintes setores da matriz original, pré-agregação: 
pesca e aqüicultura, petróleo e gás natural, minério de ferro, carvão mineral, minerais metálicos não-ferrosos e 
minerais não metálicos. 
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agregados, destacando-se a baixa relação para os agropecuários e uma relação superior a 1 

para setores industriais, confirmando uma estrutura já reconhecida. 

 

Tabela 11 – Matriz de custos – Percentual por atividade 

 Trabalho Capital Impostos 
Comércio 

Impostos 
Produção 

Terra Interm.  
Domésticos 

Interm. 
Impostados 

Arroz em Casca 50,5 4,5 2,3 0,0 2,3 38,6 1,8 
Milho em Grão 49,8 5,0 2,4 0,1 2,6 38,5 1,6 
Trigo e Outros Cereais  50,6 4,5 2,3 -0,1 2,3 38,6 1,9 
Cana de Açúcar 50,5 4,5 2,3 -0,1 2,3 38,6 1,9 
Soja em Grão 50,5 4,5 2,3 0,0 2,3 38,5 1,8 
Mandioca 50,4 4,6 2,3 0,0 2,4 38,6 1,8 
Fumo em Folha 50,6 4,5 2,3 -0,1 2,3 38,6 1,9 
Algodão Herbáceo 50,4 4,5 2,3 0,0 2,4 38,6 1,8 
Frutas Cítricas 50,5 4,5 2,3 0,0 2,3 38,6 1,8 
Café em Grão 50,5 4,5 2,3 0,0 2,3 38,6 1,8 
Exp. Florestal e 
Silvicultura 

50,5 4,5 2,3 -0,1 2,3 38,6 1,8 

Bovinos, Suínos e Aves 47,8 7,8 2,7 0,5 1,8 38,4 1,1 
Leite Natural 48,1 9,3 2,7 0,4 0,0 38,4 1,1 
Outros Prod. e Serv. da 
Lavoura 

49,2 5,0 2,4 0,1 3,1 38,5 1,7 

Mineração 9,9 15,7 4,3 0,6 15,7 47,4 6,5 
Carnes 13,4 9,2 3,9 0,7 0,0 70,0 2,7 
Óleos 10,6 8,6 4,0 0,8 0,0 73,1 2,9 
Laticínios 12,0 9,0 4,0 0,8 0,0 71,5 2,8 
Arroz Beneficiado 16,0 9,0 3,8 0,7 0,0 67,8 2,7 
Usinagem e Refino de 
Açúcar 

10,9 9,2 4,0 0,8 0,0 72,3 2,8 

Café Processado 12,0 8,7 4,0 0,7 0,0 71,7 2,8 
Outros Produtos 
Alimentares 

12,20 8,7 4,2 0,7 0,0 71,4 2,7 

Têxteis, Vestuário e 
Calçados 

27,1 9,0 3,8 0,8 0,0 53,6 5,6 

Celulose, Papel e 
Gráfica 

19,0 17,6 4,7 0,9 0,0 51,0 6,8 

Gasolina 2,6 7,2 6,6 0,5 0,0 65,6 17,5 
Gaso-álcool 2,4 7,1 6,6 0,4 0,0 66,2 17,3 
Álcool 10,1 27,1 2,9 0,7 0,0 57,8 1,3 
Óleos Combustíveis e 
Gás 

2,6 7,7 6,6 0,4 0,0 65,7 17,0 

Petroquímicos 5,3 11,1 5,1 0,6 0,0 65,6 12,4 
Outros Manufaturados 16,1 12,2 5,1 0,9 0,0 51,9 13,8 
Automóveis 13,1 4,6 5,4 0,8 0,0 62,4 13,8 
Metalúrgicos 12,9 19,6 4,2 0,8 0,0 52,6 9,9 
Comércio 44,4 23,7 2,2 1,3 0,0 26,9 1,6 
Transporte 31,3 19,0 4,3 0,5 0,0 42,5 2,5 
Serviços 34,8 27,2 3,5 0,6 0,0 31,6 2,3 
Total 28,1 19,5 3,9 0,7 0,6 42,1 5,1 

 

Fonte: Dados da pesquisa, com base em IBGE (2008) 
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5.2 Estrutura do mercado de trabalho 

  

Nesta seção serão expostas as estruturas do mercado de trabalho para atividades e 

regiões. A fonte principal de apuração da estrutura do trabalho constituiu-se na PNAD 

(IBGE, 2006a), que detalha em nível de micro-dados as atividades nas quais a pessoa 

entrevistada está ocupada, bem como sua remuneração. Destaca-se, nesse particular, que se 

considerou a atividade principal para obtenção do rendimento. Adverte-se que a PNAD é 

uma pesquisa amostral, com milhares de entrevistas realizadas em todas as unidades 

federativas e o número total de trabalhadores é obtido através do peso amostral de cada 

observação. Este peso amostral determina a estimativa total na população para aquelas 

condições do entrevistado. 

São selecionadas as pessoas em idade economicamente ativa e suas respectivas 

atividades, bem como o rendimento percebido na ocupação principal. Outras características 

recolhidas dos micro-dados e disponíveis na base de dados do modelo são: o gênero, a 

raça63, a idade, a condição de chefe de família ou não, o número de filhos e o número de 

anos na escola.  

Para o modelo utilizado nesta tese, contudo, importou conhecer o setor onde o 

trabalhador estava alocado, o rendimento percebido, o estado em que atuava e por fim 

classificá-lo em um dos dez estratos, ou intervalos, de renda. Esses intervalos 

correspondem a uma qualificação aproximada do trabalhador, uma vez que se assume que 

um maior rendimento é conseqüência de uma maior especialização e produção. Em outras 

palavras, assume-se que ao rendimento marginal do fator produtivo corresponde um retorno 

marginal do mesmo fator. As dez classes são divididas respectivamente do menor 

rendimento até o maior rendimento.  

                                                           
63 Item auto declarado. 
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Tabela 12 - Classificação das classes de ocupação (OCC) por rendimento 

Classe Rendimento 
Limite(R$ de 2005) 

Classe Rendimento 
Limite(R$ de 2005) 

OCC1 150 OCC6 500 
OCC2 250 OCC7 620 
OCC3 300 OCC8 900 
OCC4 350 OCC9 1500 
OCC5 400 OCC10 Acima de 1500 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nas Tabelas 13, 14, 15 e16 encontram-se, respectivamente o número absoluto de 

trabalhadores por estrato de renda e unidade federativa e a distribuição percentual por total 

do estado e região. Em 1º de maio de 2005 o salário mínimo passou a vigorar em R$ 300, 

logo, tendo como referência este valor, percebe-se que 40% dos trabalhadores recebiam até 

1 salário mínimo, segundo a PNAD. No Distrito Federal, contudo, apenas 18,1% dos 

trabalhadores enquadravam-se nessa condição, ao passo que no Piauí, em oposição, 79,5% 

dos trabalhadores recebiam até 1 salário mínimo. Tal fato reflete de todo modo, a 

distribuição da renda per capita por unidade federativa.  

A distribuição proporcional, de igual modo, também reflete a estrutura da economia 

de cada região, pois onde predominam os setores básicos há uma concentração maior de 

trabalhadores nas menores faixas de renda, ou menos qualificados, ao passo que nos 

Estados onde predominam os setores secundários e terciários, há uma concentração de 

trabalhadores nos maiores estratos de renda, ou mais qualificados. Esta afirmação pode ser 

mais bem compreendida quando se nota a distribuição de trabalhadores por estrato de renda 

contido na Tabela 17, onde para setores selecionados caracteriza-se a estrutura de 

qualificação da mão de obra utilizada, manifestada pelo rendimento.   

Mas uma análise por produtos selecionados, apesar de confirmar a tendência notada 

no parágrafo anterior é útil ainda para que se destaque uma exceção entre os produtos 

agropecuários: a soja. Neste produto em particular, e nos estados onde está concentrada, há 

uma inversão, pois os trabalhadores com até 1 salário mínimo, e, portanto pertencentes às 

três primeiras classes de renda constituem-se a minoria (18,4%). Tal estrutura é reflexa de 

uma condição de expansão da produção recente e com predomínio de lavouras 

mecanizadas, onde o trabalhador envolvido é para fins técnicos ou gerenciais. Por outro 
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lado, demonstra que para alguns produtos, objetos de choques de mudança climática, a 

estrutura de trabalho tem intensiva predominância de estratos menos qualificados, como são 

os casos do arroz, onde 87% dos trabalhadores recebiam até 5 salários mínimos, milho em 

grão (91%), mandioca (90%), algodão herbáceo (87%) e café (63%).   

Essa estrutura cria a hipótese de que os choques da mudança climática afetarão 

diretamente, principalmente, os trabalhadores de qualificação mais baixa. Contudo, 

conseqüência das hipóteses do modelo, como a migração de mão de obra setorial se dá 

apenas dentro do estrato de renda em que o trabalhador está alocado, não haverá muitos 

setores capazes de absorver o deslocamento. Assim, pode-se esperar que os produtos 

construção, agregado em serviços, e comércio sejam os principais receptores desta mão de 

obra.  

Tabela 13 – Número de trabalhadores por estado e classe de rendimento – 2005 

 (continua) 

 OCC1 OCC2 OCC3 OCC4 OCC5 

RO 70461 118518 136704 42203 66951 
AC 54231 33369 51106 9062 19586 
AM 50789 195690 254591 91896 132704 
RR 20911 32821 31064 9401 12990 
PA 467825 498634 545043 127842 262472 
AP 11935 21855 35446 15105 19098 
TO 145883 86684 115091 29702 51095 
MA 1252940 300385 407218 100392 124494 
PI 838735 130585 178594 28388 46968 
CE 1337395 538203 600464 155709 189304 
RN 322324 160726 231125 72178 82806 
PB 481712 249060 322623 57607 78000 
PE 973243 530162 698001 164089 232985 
AL 368845 200309 244655 38288 62566 
SE 211734 148975 172427 41954 56492 
BA 1827633 1031670 1222549 248661 349588 
MG 1320285 1014891 1714740 484768 792351 
ES 165082 184309 303907 92388 166961 
RJ 285198 361183 842794 327086 551553 
SP 805055 919378 1740212 700469 1395917 
PR 403294 532125 652726 295277 438428 
SC 93696 214342 297483 139959 261187 
RS 439708 645003 603139 286387 566307 
MS 103046 107681 157028 61096 99035 
MT 81126 147342 217857 59265 118199 
GO 225949 229311 512661 143557 216805 
DF 28200 40395 118012 36399 85616 

 

Fonte: Dados da pesquisa, com base em IBGE (2006a) 
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Tabela 13 – Número de trabalhadores por estado e classe de rendimento – 2005 

(conclusão) 

 OCC6 OCC7 OCC8 OCC9 OCC10 

RO 77108 50393 52579 62163 57299 
AC 21747 17865 14726 21772 15946 
AM 147046 112793 158000 110406 70702 
RR 13417 6406 15496 12679 8603 
PA 306500 194846 225190 181327 124728 
AP 24990 21322 23431 29501 24334 
TO 48697 36486 39735 39750 30131 
MA 140551 94773 93978 64257 63445 
PI 49551 35611 50581 46454 38202 
CE 201561 138083 125095 133114 128376 
RN 71289 76150 68186 61104 66413 
PB 92626 54962 56280 61595 62928 
PE 209892 160002 157320 158425 149355 
AL 68637 45757 46223 34549 43892 
SE 54499 39959 54831 43269 40965 
BA 380324 278086 279182 267459 216978 
MG 1033774 722518 767978 691217 607580 
ES 165081 128031 150544 145384 122868 
RJ 839527 681723 849196 810156 772075 
SP 2371329 2270830 2878368 2816921 2499818 
PR 638694 418152 579167 598562 509081 
SC 451511 367168 452095 411118 339086 
RS 722831 518939 685462 632905 494110 
MS 143782 98124 104296 101211 93488 
MT 162564 134755 162581 157615 114558 
GO 335695 258362 265796 227632 201304 
DF 121606 75732 109199 132737 279779 

 

Fonte: Dados da pesquisa, com base em IBGE (2006a) 

 

Tabela 14 – Número de trabalhadores por região e classe de rendimento – 2005 

 Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

OCC1 822035 7614561 2575620 936698 438321 
OCC2 987571 3290075 2479761 1391470 524729 
OCC3 1169045 4077656 4601653 1553348 1005558 
OCC4 325211 907266 1604711 721623 300317 
OCC5 564896 1223203 2906782 1265922 519655 
OCC6 639505 1268930 4409711 1813036 763647 
OCC7 440111 923383 3803102 1304259 566973 
OCC8 529157 931676 4646086 1716724 641872 
OCC9 457598 870226 4463678 1642585 619195 
OCC10 331743 810554 4002341 1342277 689129 

  

Fonte: Dados da pesquisa, com base em IBGE (2006a) 
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Tabela 15 – Porcentagem de trabalhadores por estado e classe de rendimento - 2005 

 OCC1 OCC2 OCC3 OCC4 OCC5 OCC6 OCC7 OCC8 OCC9 OCC10 

RO 9,60 16,10 18,60 5,70 9,10 10,50 6,90 7,20 8,50 7,80 
AC 20,90 12,90 19,70 3,50 7,60 8,40 6,90 5,70 8,40 6,10 
AM 3,80 14,80 19,20 6,90 10,00 11,10 8,50 11,90 8,30 5,30 
RR 12,80 20,00 19,00 5,70 7,90 8,20 3,90 9,50 7,70 5,30 
PA 15,90 17,00 18,60 4,40 8,90 10,40 6,60 7,70 6,20 4,30 
AP 5,30 9,60 15,60 6,70 8,40 11,00 9,40 10,30 13,00 10,70 
TO 23,40 13,90 18,50 4,80 8,20 7,80 5,90 6,40 6,40 4,80 
MA 47,40 11,40 15,40 3,80 4,70 5,30 3,60 3,60 2,40 2,40 
PI 58,10 9,00 12,40 2,00 3,30 3,40 2,50 3,50 3,20 2,60 
CE 37,70 15,20 16,90 4,40 5,30 5,70 3,90 3,50 3,80 3,60 
RN 26,60 13,30 19,10 6,00 6,80 5,90 6,30 5,60 5,00 5,50 
PB 31,70 16,40 21,30 3,80 5,10 6,10 3,60 3,70 4,10 4,10 
PE 28,30 15,40 20,30 4,80 6,80 6,10 4,70 4,60 4,60 4,30 
AL 32,00 17,40 21,20 3,30 5,40 5,90 4,00 4,00 3,00 3,80 
SE 24,50 17,20 19,90 4,80 6,50 6,30 4,60 6,30 5,00 4,70 
BA 30,00 16,90 20,00 4,10 5,70 6,20 4,60 4,60 4,40 3,60 
MG 14,40 11,10 18,70 5,30 8,70 11,30 7,90 8,40 7,60 6,60 
ES 10,20 11,30 18,70 5,70 10,30 10,20 7,90 9,30 8,90 7,60 
RJ 4,50 5,70 13,30 5,20 8,70 13,30 10,80 13,40 12,80 12,20 
SP 4,40 5,00 9,50 3,80 7,60 12,90 12,30 15,60 15,30 13,60 
PR 8,00 10,50 12,90 5,80 8,70 12,60 8,30 11,40 11,80 10,00 
SC 3,10 7,10 9,80 4,60 8,60 14,90 12,10 14,90 13,60 11,20 
RS 7,90 11,50 10,80 5,10 10,10 12,90 9,30 12,30 11,30 8,80 
MS 9,60 10,10 14,70 5,70 9,30 13,50 9,20 9,80 9,50 8,70 
MT 6,00 10,90 16,10 4,40 8,70 12,00 9,90 12,00 11,60 8,40 
GO 8,60 8,80 19,60 5,50 8,30 12,80 9,90 10,20 8,70 7,70 
DF 2,70 3,90 11,50 3,50 8,30 11,80 7,40 10,60 12,90 27,20 
Brasil 14,80 10,40 14,90 4,60 7,80 10,70 8,40 10,10 9,70 8,60 

  

Fonte: Dados da pesquisa, com base em IBGE (2006a) 

 

 

Tabela 16 – Porcentagem de trabalhadores por região e classe de rendimento - 2005 

 Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

OCC1 13,12 34,74 7,26 6,84 7,22 
OCC2 15,76 15,01 6,99 10,17 8,65 
OCC3 18,65 18,60 12,96 11,35 16,57 
OCC4 5,19 4,14 4,52 5,27 4,95 
OCC5 9,01 5,58 8,19 9,25 8,56 
OCC6 10,20 5,79 12,42 13,25 12,58 
OCC7 7,02 4,21 10,71 9,53 9,34 
OCC8 8,44 4,25 13,09 12,54 10,58 
OCC9 7,30 3,97 12,58 12,00 10,20 
OCC10 5,29 3,70 11,28 9,81 11,35 

  

Fonte: Dados da pesquisa, com base em IBGE (2006a) 
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Tabela 17– Proporção de trabalhadores por estrato de renda em produtos selecionados - 

2005 

(continua) 

 OCC1 OCC2 OCC3 OCC4 OCC5 

Arroz em Casca 69,20 12,80 5,10 1,50 2,70 
Milho em Grão 72,90 13,70 5,00 1,60 1,70 
Trigo e Outros Cereais 34,70 28,20 13,10 2,00 4,90 
Cana de Açúcar 8,40 14,20 28,60 5,60 8,50 
Soja em Grão 3,50 4,50 10,40 4,90 10,80 
Outros Prod. E Serv. da Lavoura 34,70 30,50 13,20 4,60 5,00 
Mandioca 57,00 24,80 8,20 3,10 3,10 
Fumo em Folha 7,10 17,90 15,70 13,10 9,60 
Algodão Herbáceo 38,60 32,80 15,40 1,20 2,40 
Frutas Cítricas 17,90 16,30 15,50 11,50 13,00 
Café em Grão 13,00 29,70 20,50 7,60 8,60 
Exploração Florestal e Silvicultura 40,70 15,60 14,10 3,70 7,80 
Petróleo e Gás Nat. 0,00 0,00 3,00 1,00 1,00 
Minério de Ferro 4,10 1,00 8,70 1,00 4,90 
Carvão Mineral 0,00 9,50 0,00 0,00 0,00 
Abate Carne 2,60 3,00 10,50 6,70 13,70 
Usinagem e Refino de Açúcar 0,00 2,10 12,80 4,10 5,30 
Álcool 0,00 0,60 3,70 2,90 8,20 
Materiais Eletrônicos 1,50 0,00 4,90 3,90 10,00 
Automóveis 0,20 1,80 2,70 0,40 1,50 
Construção 5,70 9,00 15,70 4,80 12,40 
Comércio 9,90 7,90 14,60 4,70 8,80 
Transporte 4,40 4,50 7,80 2,70 6,30 
Instituição Financeira e Seguros 1,20 1,10 6,00 1,40 4,10 
Total 14,80 10,40 14,90 4,60 7,80 

  

Fonte: Dados da pesquisa, com base em IBGE (2006a) 
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Tabela 17– Proporção de trabalhadores por estrato de renda em produtos selecionados – 

2005 

                               (conclusão) 

 OCC6 OCC7 OCC8 OCC9 OCC10 

Arroz em Casca 3,10 2,00 1,60 1,20 0,70 
Milho em Grão 1,90 1,10 0,80 0,80 0,40 
Trigo e Outros 
Cereais 

3,00 1,60 2,30 10,20 0,00 

Cana de Açúcar 11,40 10,30 8,80 2,20 1,90 
Soja em Grão 18,20 11,60 14,20 9,40 12,50 
Outros Prod. E Serv. 
da Lavoura 

4,70 2,20 2,10 1,80 1,20 

Mandioca 2,10 0,70 0,60 0,30 0,10 
Fumo em Folha 9,20 7,10 5,90 9,60 4,70 
Algodão Herbáceo 2,40 2,80 3,20 0,00 1,20 
Frutas Cítricas 9,70 8,00 3,20 2,60 2,30 
Café em Grão 9,00 4,00 3,10 2,20 2,30 
Exploração Florestal e 
Silvicultura 

5,60 3,70 4,30 3,00 1,60 

Petróleo e Gás Nat. 9,30 8,50 14,00 13,80 49,40 
Minério de Ferro 11,30 5,50 21,00 23,30 19,10 
Carvão Mineral 7,20 0,00 50,00 20,80 12,50 
Abate Carne 25,90 14,00 12,90 5,60 5,10 
Usinagem e Refino de 
Açúcar 

17,70 17,10 26,90 10,10 4,00 

Álcool 11,70 16,90 22,50 22,10 11,20 
Materiais Eletrônicos 15,10 18,10 20,80 12,00 13,80 
Automóveis 5,70 6,60 21,50 26,10 33,50 
Construção 14,50 13,30 12,90 7,70 4,00 
Comércio 13,10 10,00 10,90 11,10 9,10 
Transporte 11,10 11,70 19,90 19,90 11,80 
Instituição Financeira 
e Seguros 

7,10 8,30 13,10 21,60 36,10 

Total 10,70 8,40 10,10 9,70 8,60 
 

Fonte: Dados da pesquisa, com base em IBGE (2006a) 
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Tabela 18 – Massa de rendimentos – Participação percentual – Classe de rendimento 

                                                                                                           (continua) 

 OCC1 OCC2 OCC3 OCC4 OCC5 

RO 1,20 3,80 7,10 2,60 5,00 
AC 4,00 5,40 11,90 3,00 5,80 
AM 0,90 2,80 6,60 3,90 5,60 
RR 2,50 6,50 11,20 3,30 6,60 
PA 3,20 5,40 9,10 2,60 6,40 
AP 0,80 3,30 5,90 3,50 4,50 
TO 3,50 4,80 10,50 3,80 6,60 
MA 9,00 6,40 13,70 3,50 6,10 
PI 10,10 6,10 12,20 1,80 4,30 
CE 5,80 5,90 12,20 3,90 5,10 
RN 5,30 4,80 10,70 3,50 4,80 
PB 5,80 6,50 15,90 3,90 4,80 
PE 4,10 5,50 11,60 3,40 5,50 
AL 4,10 5,50 17,50 4,20 5,70 
SE 5,00 5,90 12,70 3,20 4,80 
BA 4,50 5,50 13,10 2,90 4,90 
MG 2,10 3,20 7,70 2,70 5,00 
ES 1,60 3,30 7,40 2,70 6,10 
RJ 0,40 0,90 3,30 1,50 3,10 
SP 0,30 0,80 2,10 1,00 2,50 
PR 1,20 2,70 4,20 2,30 4,20 
SC 0,40 1,80 3,00 1,60 3,70 
RS 0,90 2,70 3,60 1,90 4,60 
MS 2,20 3,00 5,30 3,00 5,60 
MT 1,20 2,90 5,50 1,60 3,40 
GO 1,40 2,90 8,20 2,70 4,50 
DF 0,20 0,70 2,60 1,00 2,80 

  

Fonte: Dados da pesquisa, com base em IBGE (2006a) 
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Tabela 18 – Massa de rendimentos – Participação percentual – Classe de rendimento  

(conclusão) 

 OCC6 OCC7 OCC8 OCC9 OCC10 

RO 7,40 6,30 8,20 14,70 43,70 
AC 7,60 7,80 8,10 17,70 28,70 
AM 9,10 9,30 16,60 17,90 27,40 
RR 11,10 5,80 12,10 18,20 22,60 
PA 9,70 7,40 12,10 16,50 27,50 
AP 7,30 8,90 13,40 19,70 32,70 
TO 8,60 8,20 11,10 16,50 26,40 
MA 8,60 8,00 8,40 10,10 26,20 
PI 5,70 5,00 11,00 13,10 30,80 
CE 6,30 6,20 7,80 13,20 33,60 
RN 5,50 7,10 9,00 11,80 37,50 
PB 7,80 5,40 6,90 10,80 32,30 
PE 6,10 5,70 8,30 13,40 36,30 
AL 7,20 6,50 8,70 10,70 30,00 
SE 6,10 5,60 10,70 12,50 33,50 
BA 6,70 6,40 8,90 14,40 32,70 
MG 8,70 7,40 11,00 15,80 36,40 
ES 8,00 7,10 12,40 16,90 34,50 
RJ 6,00 6,40 11,00 17,70 49,70 
SP 5,50 6,70 11,80 19,60 49,60 
PR 7,20 6,30 11,60 18,30 41,90 
SC 8,30 8,20 13,50 20,20 39,20 
RS 7,40 7,00 12,80 17,80 41,30 
MS 9,00 7,50 10,90 15,60 37,90 
MT 7,70 15,50 12,10 16,70 33,40 
GO 8,70 8,20 12,30 14,60 36,60 
DF 4,50 3,90 6,80 12,60 64,80 

 

Fonte: Dados da pesquisa, com base em IBGE (2006a) 
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5.3 Estrutura de consumo 

 

Outro importante item do banco de dados refere-se à estrutura de consumo das 

famílias. A fonte básica para a obtenção dos dados referentes a esta configuração ainda é a 

Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF (IBGE, 2004), realizada em todas as unidades 

federativas nos anos de 2002 e 2003, tomadas nesta tese como próximas à de 2005. A 

função básica desta é servir de subsídio para a atualização das cestas de consumo dos 

índices de inflação, entretanto, por sua característica acaba revelando o perfil de consumo 

no Brasil, com recortes regionais, evidenciando a heterogeneidade do consumo por 

produtos, sendo útil, por conseqüência, para a base de dados dos modelos computáveis de 

equilíbrio geral.  

Novamente, tal como no mercado de trabalho, é proveitoso dividir o perfil de 

consumo segundo estratos de renda. Todavia, a divisão agora tem como objeto não mais o 

indivíduo, mas a família, caracterizando-se a renda familiar. Compõe a renda da família a 

soma dos rendimentos (principais ou não) de todos os membros da família.  De maneira 

análoga, classificam-se as famílias em forma crescente em dez categorias, ou classes de 

consumo, ilustradas na Tabela 19. 

As Tabelas 20, 21, 22 e 23 revelam o número absoluto de famílias por estado e 

região, respectivamente, e a proporção destas em relação ao total de famílias do estado e 

região. Como esperado, a estrutura de consumo apenas reproduz a estrutura de rendimentos 

individual revelada no mercado de trabalho. Nas regiões Norte e Nordeste há um 

predomínio de famílias nas três classes de consumo inferiores. Mesmo de posse de uma 

configuração econômica particular na região, como foi observado, o estado do Amazonas 

em termos de classe de consumo possui um perfil idêntico aos demais estados da região 

Norte.   

Das informações contidas na tabela ainda pode-se notar uma predominância de 

famílias, apontada pela POF, no estrato de consumo equivalente ao intervalo entre 3 e 5 

salários mínimos em nível nacional. Entretanto, quando considerada a massa de consumo, 

ou total do dispêndio, há a predominância dos estratos de renda superiores, já que as rendas 

são superiores. 
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Finalmente, faz-se necessário destacar a distinção entre produtos na alocação do 

consumo nas diferentes classes de consumo. Tal distinção será importante para a análise 

dos resultados dos choques da mudança climática, uma vez que as classes de consumo 

inferiores apresentam concentração de dispêndio em itens básicos, como os alimentos. De 

outra forma, as classes de consumo superiores apresentam participação baixa no consumo 

de alimentos, frente à renda total, e uma maior proporção de gastos em produtos industriais 

e de serviços. 

Para o subtotal das despesas com produtos agropecuários, destacada na Tabela 25, 

observa-se a contínua queda de participação enquanto há avanço nas classes de consumo. 

As exceções são a soja em grão e o algodão, produtos em que a maior participação de 

despesas está concentrada nas classes intermediárias de consumo. É válido, ainda, notar que 

os produtos agropecuários representam 9% do dispêndio total das famílias brasileiras,  

Nos produtos agroindustriais, como têxteis, vestuário e calçados, bem como 

laticínios, carnes, café processado, óleos e açúcar refinado percebe-se uma predominância 

da participação do consumo em classes de consumo intermediárias, e em paralelo uma 

distribuição mais homogênea do total despedido. Completando a configuração do consumo 

o setor de serviços apresenta comportamento oposto ao dos produtos agropecuários, quanto 

mais se avança na classe de consumo, maior a participação de gastos nos produtos 

associados. O comportamento reproduz-se quando consideradas as regiões em particular, 

variando-se apenas os percentuais de cada estado ou região.  

Como implicação dos choques de oferta sobre produtos agropecuários, o custo de 

vida tenderá a aumentar nas classes de consumo inferiores mais do que nas classes 

superiores.  
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Tabela 19 - Classificação das classes de consumo (POF) por rendimento 

Classe Rendimento 
(Salários Mínimos) 

Classe Rendimento 
(Salários Mínimos) 

POF1 [0-2] POF6 ]8-10] 
POF2 ]2-3] POF7 ]10-15] 
POF3 ]3-5] POF8 ]15-20] 
POF4 ]5-6] POF9 ]20-30] 
POF5 ]6-8] POF10 >30 
  

Fonte: Dados da pesquisa. 
 
Tabela 20 – Número de famílias por classe de consumo 

                                                                                             (continua) 

 POF1 POF2 POF3 POF4 POF5 

Rondônia 61086 47491 96398 29072 47763 
Acre 39560 30709 32075 8129 8831 
Amazonas 171248 134378 159503 36720 45082 
Roraima 61086 47491 96398 29072 47763 
Pará 271119 269156 379780 103815 141474 
Amapá 25161 21339 22560 7471 6703 
Tocantins 111154 60737 62032 22053 21615 
Maranhão 489076 268678 268472 54180 72355 
Piauí 293082 131020 128130 35296 45047 
Ceará 603452 400598 389256 86717 112173 
Rio Grande do 
Norte 

222338 147595 163491 35237 49024 

Paraíba 330970 197860 177387 39945 48268 
Pernambuco 561650 435114 465364 137578 153915 
Alagoas 298131 132587 124512 28257 34748 
Sergipe 170862 96483 91927 19198 25214 
Bahia 1029502 634826 657777 220515 232607 
Minas Gerais 728261 713928 1127228 459250 594722 
Espírito Santo 136095 119455 215655 71881 101470 
Rio de Janeiro 512322 548598 933682 394696 516721 
São Paulo 602468 913645 2028510 873784 1481957 
Paraná 296246 361249 693462 224219 322012 
Santa Catarina 105871 130969 360908 168433 254227 
Rio Grande do 
Sul 

298668 381535 767488 218426 417130 

Mato Grosso 
do Sul 

79767 109379 163763 53838 62863 

Mato Grosso 118782 117053 187503 59922 65394 
Goiás 317042 272600 355378 99104 158695 
Distrito Federal 52358 55926 114625 34534 61986 
Total 7987357 6780399 10263264 3551342 5129759 

  

Fonte: Dados da pesquisa, com base em IBGE (2004) 
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Tabela 20 – Número de famílias por classe de consumo  

       (conclusão) 

 POF6 POF7 POF8 POF9 POF10 

Rondônia 21657 37353 13430 10357 14711 
Acre 6602 6665 4200 4099 3971 
Amazonas 32816 34469 16864 14754 17238 
Roraima 21657 37353 13430 10357 14711 
Pará 81158 95937 39286 33185 30273 
Amapá 5464 12535 4073 3746 2344 
Tocantins 8952 12932 7374 3381 7230 
Maranhão 48036 54878 23214 14255 11013 
Piauí 22957 24834 12473 11604 14796 
Ceará 69975 78487 39044 30563 58475 
Rio Grande do Norte 24995 39164 16658 17641 19050 
Paraíba 27992 30430 18300 10196 16443 
Pernambuco 100715 125904 59726 41431 33652 
Alagoas 23040 25117 11802 13317 14424 
Sergipe 15223 23008 8975 10679 9652 
Bahia 159637 206349 91197 91444 94319 
Minas Gerais 375155 459211 259583 196516 253892 
Espírito Santo 62540 84983 38758 41610 53090 
Rio de Janeiro 326008 416922 248046 298845 413104 
São Paulo 1046605 1604273 944458 891619 808032 
Paraná 196126 325232 150999 144083 143089 
Santa Catarina 176105 198837 77213 70120 75762 
Rio Grande do Sul 302333 395916 184163 150703 177366 
Mato Grosso do Sul 38294 52589 22071 18144 21559 
Mato Grosso 41646 60502 25999 16022 18024 
Goiás 85061 96002 56327 42347 55085 
Distrito Federal 45390 63433 38487 53570 98463 
Total 3366139 4603315 2426150 2244588 2479768 

 

Fonte: Dados da pesquisa, com base em IBGE (2004) 
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Tabela 21 – Número de trabalhadores por região e classe de rendimento 

 Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

POF1 740414 3999063 1979146 700785 567949 
POF2 611301 2444761 2295626 873753 554958 
POF3 848746 2466316 4305075 1821858 821269 
POF4 236332 656923 1799611 611078 247398 
POF5 319231 773351 2694870 993369 348938 
POF6 178306 492570 1810308 674564 210391 
POF7 237244 608171 2565389 919985 272526 
POF8 98657 281389 1490845 412375 142884 
POF9 79879 241130 1428590 364906 130083 
POF10 90478 271824 1528118 396217 193131 

  

Fonte: Dados da pesquisa, com base em IBGE (2004) 

 

Tabela 22 – Porcentagem de famílias por estado e classe de rendimento 

 POF1 POF2 POF3 POF4 POF5 POF6 POF7 POF8 POF9 POF10 

RO 16,1 12,5 25,4 7,7 12,6 5,7 9,8 3,5 2,7 3,9 
AC 27,3 21,2 22,1 5,6 6,1 4,6 4,6 2,9 2,8 2,7 
AM 25,8 20,3 24,1 5,5 6,8 4,9 5,2 2,5 2,2 2,6 
RR 16,1 12,5 25,4 7,7 12,6 5,7 9,8 3,5 2,7 3,9 
PA 18,8 18,6 26,3 7,2 9,8 5,6 6,6 2,7 2,3 2,1 
AP 22,6 19,2 20,3 6,7 6,0 4,9 11,3 3,7 3,4 2,1 
TO 35,0 19,1 19,5 6,9 6,8 2,8 4,1 2,3 1,1 2,3 
MA 37,5 20,6 20,6 4,2 5,5 3,7 4,2 1,8 1,1 0,8 
PI 40,7 18,2 17,8 4,9 6,3 3,2 3,5 1,7 1,6 2,1 
CE 32,3 21,4 20,8 4,6 6,0 3,7 4,2 2,1 1,6 3,1 
RN 30,2 20,1 22,2 4,8 6,7 3,4 5,3 2,3 2,4 2,6 
PB 36,9 22,0 19,8 4,4 5,4 3,1 3,4 2,0 1,1 1,8 
PE 26,6 20,6 22,0 6,5 7,3 4,8 6,0 2,8 2,0 1,6 
AL 42,2 18,8 17,6 4,0 4,9 3,3 3,6 1,7 1,9 2,0 
SE 36,3 20,5 19,5 4,1 5,4 3,2 4,9 1,9 2,3 2,0 
BA 30,1 18,6 19,2 6,5 6,8 4,7 6,0 2,7 2,7 2,8 
MG 14,1 13,8 21,8 8,9 11,5 7,3 8,9 5,0 3,8 4,9 
ES 14,7 12,9 23,3 7,8 11,0 6,8 9,2 4,2 4,5 5,7 
RJ 11,1 11,9 20,3 8,6 11,2 7,1 9,0 5,4 6,5 9,0 
SP 5,4 8,2 18,1 7,8 13,2 9,3 14,3 8,4 8,0 7,2 
PR 10,4 12,6 24,3 7,8 11,3 6,9 11,4 5,3 5,0 5,0 
SC 6,5 8,1 22,3 10,4 15,7 10,9 12,3 4,8 4,3 4,7 
RS 9,1 11,6 23,3 6,6 12,7 9,2 12,0 5,6 4,6 5,4 
MS 12,8 17,6 26,3 8,7 10,1 6,2 8,5 3,5 2,9 3,5 
MT 16,7 16,5 26,4 8,4 9,2 5,9 8,5 3,7 2,3 2,5 
GO 20,6 17,7 23,1 6,4 10,3 5,5 6,2 3,7 2,8 3,6 
DF 8,5 9,0 18,5 5,6 10,0 7,3 10,3 6,2 8,7 15,9 

  

Fonte: Dados da pesquisa, com base em IBGE (2004) 
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Tabela 23 – Porcentagem de famílias por região e classe de rendimento 

 Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-
Oeste 

POF1 21,5 32,7 9,0 9,0 16,3 
POF2 17,8 20,0 10,5 11,2 15,9 
POF3 24,7 20,2 19,7 23,5 23,5 
POF4 6,9 5,4 8,2 7,9 7,1 
POF5 9,3 6,3 12,3 12,8 10,0 
POF6 5,2 4,0 8,3 8,7 6,0 
POF7 6,9 5,0 11,7 11,8 7,8 
POF8 2,9 2,3 6,8 5,3 4,1 
POF9 2,3 2,0 6,5 4,7 3,7 
POF10 2,6 2,2 7,0 5,1 5,5 

 

Fonte: Dados da pesquisa, com base em IBGE (2004) 
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Tabela 24 – Participação percentual no consumo estadual por classe de renda 

 POF1 POF2 POF3 POF4 POF5 POF6 POF7 POF8 POF9 POF10 

RO 2,00 5,20 11,90 5,00 7,70 6,70 12,30 8,20 11,30 29,80 
AC 3,50 9,70 15,20 5,80 10,20 6,80 14,00 8,40 7,20 19,20 
AM 2,10 6,80 15,20 6,10 13,40 9,70 14,00 8,60 9,40 14,60 
RR 3,30 6,50 17,60 4,80 14,40 6,10 14,00 13,60 6,30 13,30 
PA 3,00 8,60 15,90 6,80 11,60 8,50 11,60 6,90 8,40 18,70 
AP 1,40 5,70 11,50 5,70 10,60 6,60 16,10 10,60 12,30 19,50 
TO 3,10 7,40 16,00 7,60 10,90 8,00 15,30 8,10 8,90 14,70 
MA 7,80 11,90 15,50 7,30 10,70 6,00 11,60 7,20 8,90 13,00 
PI 6,80 8,70 13,90 6,60 6,70 5,50 15,90 5,90 8,60 21,50 
CE 5,00 9,10 15,30 6,10 7,40 7,40 8,70 8,50 8,60 23,80 
RN 3,70 9,20 13,70 6,30 7,00 6,40 10,40 6,40 9,40 27,50 
PB 4,60 9,70 15,40 6,30 8,20 6,80 10,30 8,00 9,40 21,20 
PE 4,70 8,20 13,30 5,20 7,70 6,40 9,90 7,80 10,30 26,30 
AL 6,60 9,60 17,00 7,40 11,40 5,80 8,20 7,60 9,20 17,30 
SE 5,00 8,10 14,90 6,70 10,10 6,00 12,50 6,10 10,70 19,90 
BA 4,40 8,40 15,10 5,60 9,10 6,90 10,50 8,00 11,50 20,50 
MG 1,50 5,00 10,80 5,90 9,80 8,30 13,80 8,80 11,80 24,30 
ES 1,70 4,70 11,50 6,20 9,90 7,50 12,70 10,40 14,80 20,70 
RJ 0,90 2,80 7,00 3,80 7,90 6,40 13,20 10,60 13,10 34,30 
SP 0,40 1,80 5,60 3,10 7,30 6,70 13,30 11,00 14,10 36,60 
PR 0,90 3,30 8,50 4,30 8,40 8,00 14,90 9,40 12,80 29,30 
SC 0,50 1,70 6,00 4,10 8,90 8,80 17,10 11,90 15,70 25,30 
RS 0,60 2,70 8,00 4,60 9,20 7,50 15,00 10,20 12,40 29,80 
MS 1,70 4,50 12,50 5,50 10,50 7,40 12,70 9,10 12,20 23,90 
MT 1,30 3,60 14,10 4,40 14,00 8,10 13,90 8,50 10,00 22,00 
GO 1,60 5,70 12,60 5,60 10,80 7,50 13,10 7,30 10,70 25,00 
DF 0,60 2,40 4,90 1,90 4,10 3,90 7,90 7,00 12,30 54,90 
Brasil 1,40 3,80 8,70 4,30 8,50 7,20 13,20 9,80 12,70 30,40 

  

Fonte: Dados da pesquisa, com base em IBGE (2004) 
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Tabela 25 – Participação percentual no consumo por produto por classe de renda  

      (continua) 

 POF1 POF2 POF3 POF4 POF5 
Arroz em Casca 0,9 0,8 0,6 0,5 0,4 
Milho em Grão 2,5 1,6 1,4 1,1 0,7 
Trigo e Outros Cereais  0,2 0,1 0,1 0,0 0,3 
Cana de Açúcar 1,4 1,6 1,4 0,9 0,9 
Soja em Grão 0,8 0,9 1,1 1,1 1,2 
Mandioca 1,5 0,8 0,5 0,6 0,3 
Fumo em Folha 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 
Algodão Herbáceo 0,3 0,3 1,1 0,1 1,3 
Frutas Cítricas 0,6 0,7 0,5 0,3 0,3 
Café em Grão 1,3 1,1 0,9 0,8 0,6 
Exp. Florestal e Silvicultura 2,3 1,4 1,1 0,7 0,7 
Bovinos, Suínos e Aves 7,7 6,7 5,7 4,7 3,5 
Leite Natural 1,8 1,4 1,1 1,1 0,7 
Outros Prod. e Serv. da Lavoura 
 

6,8 4,3 3,5 3,1 1,9 

Sub Total Agropecuária 28,2  21,8 19,2 15,4 13,1 
Carnes 1,1 1,7 1,3 1,6 1,3 
Óleos 0,6 2,0 1,0 1,2 1,0 
Laticínios 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 
Arroz Beneficiado 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Usinagem e Refino de Açúcar 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 
Café Processado 0,2 0,1 0,2 0,0 0,1 
Outros Produtos Alimentares 1,1 1,6 1,2 1,5 1,5 
Têxteis, Vestuário e Calçados 3,1 3,3 3,1 3,3 3,5 
Celulose, Papel e Gráfica 0,6 0,6 0,9 1,0 1,1 
Sub Total Agroindústria 7,4  10,0 8,7 9,7 9,4 
Mineração 
 

1,1 0,7 0,7 0,9 0,6 

Gasolina 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Gaso álcool 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Álcool 0,4 0,1 0,1 0,2 0,3 
Óleos Combustíveis e Gás 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 
Petroquímicos 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 
Outros Manufaturados 3,3 5,6 6,3 6,6 6,8 
Automóveis 0,3 0,7 1,3 1,3 1,8 
Metalúrgicos 1,2 1,7 2,1 2,3 2,6 
Comércio 11,2 11,7 11,9 11,7 12,3 
Transporte 3,6 4,2 5,5 6,4 6,9 
Serviços 43,2 42,9 43,9 45,0 45,7 

 

Fonte: Dados da pesquisa, com base em IBGE (2004) 
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Tabela 25 – Participação percentual no consumo por produto por classe de renda  

     (conclusão) 

 POF6 POF7 POF8 POF9 POF10 Total 
Arroz em Casca 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 
Milho em Grão 0,7 0,4 0,2 0,2 0,0 0,5 
Trigo e Outros Cereais 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 
Cana de Açúcar 0,7 0,4 0,2 0,1 0,5 0,6 
Soja em Grão 1,2 1,1 0,8 0,9 1,4 1,1 
Mandioca 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 
Fumo em Folha 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 
Algodão Herbáceo 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 
Frutas Cítricas 0,2 0,2 0,0 0,1 0,2 0,2 
Café em Grão 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,4 
Exp. Florestal e 
Silvicultura 

0,5 0,3 0,1 0,1 0,2 0,4 

Bovinos, Suínos e Aves 2,9 2,2 1,6 1,6 1,6 2,7 
Leite Natural 0,7 0,5 0,4 0,5 0,6 0,7 
Outros Prod. e Serv. da 
Lavoura 
 

1,5 1,0 0,8 0,5 0,4 1,4 

Sub Total 
Agropecuária 

9,9 7,3 4,7 4,5 5,2 9,0 

Carnes 1,3 1,0 0,5 0,6 0,4 0,8 
Óleos 0,7 0,5 0,4 0,2 0,1 0,5 
Laticínios 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,3 
Arroz Beneficiado 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 
Usinagem e Refino de 
Açúcar 

0,6 0,4 0,3 0,1 0,1 0,2 

Café Processado 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 
Outros Produtos 
Alimentares 

1,6 1,2 1,1 0,9 0,5 1,0 

Têxteis, Vestuário e 
Calçados 

3,0 2,4 1,8 1,7 1,2 2,2 

Celulose, Papel e 
Gráfica 

1,3 1,3 1,4 1,2 1,4 1,2 

Sub Total 
Agroindústria 

9,1 7,5 5,9 5,1 3,9 6,4 

Mineração 
 

0,6 0,8 1,3 1,3 1,2 1,0 

Gasolina 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 
Gaso álcool 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Álcool 0,3 0,1 0,2 0,2 0,0 0,1 
Óleos Combustíveis e 
Gás 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 

Petroquímicos 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 
Outros Manufaturados 7,3 7,0 7,1 6,5 6,0 6,5 
Automóveis 2,1 2,3 2,8 2,7 1,5 1,9 
Metalúrgicos 2,6 2,6 1,8 1,4 1,2 1,8 
Comércio 12,6 12,8 13,5 13,8 11,2 12,3 
Transporte 7,0 7,2 6,4 6,1 3,2 5,4 
Serviços 48,2 51,9 56,0 58,0 65,7 55,0 

 

Fonte: Dados da pesquisa, com base em IBGE (2004) 
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5.4 Fluxos inter-regionais 

 

Nesta seção pretende-se clarear de as ligações econômicas via fluxos de comércio 

inter-regional no território brasileiro, considerado o valor de “importações” e “exportações” 

regionais somados. Anteriormente, a Tabela 10 revelou os estados que recebem e aqueles 

que enviam mercadorias e serviços e também o tamanho destes “superávits” ou “déficits” 

comparados ao PIB estadual.  

À primeira vista, deve-se notar que mais da metade do valor produzido permanece 

no próprio estado, excetuando-se o Amazonas. Ademais, outros fatores que influenciam a 

composição da matriz são a proximidade geográfica e a importância econômica da unidade 

federativa. As linhas indicam de onde parte o bem ou serviço e as colunas indicam o estado 

que os recepciona.  

 Para a construção da matriz de fluxos de comércio algumas premissas foram 

adotadas. A determinação da participação do produto no estado receptor a partir do estado 

emissor é função da oferta total, da distância entre as regiões, de um fator de gravidade, 

definido por indústria e pelos fluxos básicos estabelecidos na matriz insumo-produto.  

Inicialmente a participação no fluxo de uma região para outra, por produto obedece 

à equação (29) 

[ ]
FatGravdrFatDist

dscSupply
drscShare

*),(

),,(
),,,( =                     (29) 

 

Onde:  

Share (c,s,r,d) – participação do produto c, na região d, tendo como fonte a região r;  

Supply (c,s,d) – oferta total do produto c; 

FatDist (r,d) – distância entre a região r e a região d; 

FatGrav (c,s) – fator de gravidade, definido por produto e por fonte. 

 

De posse desse coeficiente de participação, determinado na equação (29), e 

multiplicando-o pela matriz de fluxos básicos obtêm-se a matriz de comércio entre as 

diferentes unidades federativas. As tabelas contêm as participações percentuais.      
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Tabela 26 – Fluxos de comércio inter estaduais – Porcentagens da produção - estados 

receptores: região Norte 

 
 Rondônia Acre Amazonas Roraima Pará Amapá Tocantins 

RO 68,8 1,7 9,5 0,3 0,6 0,0 0,1 
AC 7,3 65,9 5,1 0,2 0,8 0,0 0,1 
AM 2,4 0,5 48,1 0,8 3,4 0,1 0,3 
RR 1,7 0,2 11,9 65,5 1,7 0,0 0,1 
PA 0,1 0,0 0,7 0,0 66,0 0,8 0,4 
AP 0,1 0,0 0,4 0,0 11,3 65,5 0,4 
TO 0,3 0,0 0,6 0,0 3,8 0,1 55,0 
MA 0,2 0,0 0,6 0,0 5,1 0,1 0,3 
PI 0,1 0,0 0,3 0,0 3,5 0,1 0,2 
CE 0,1 0,0 0,4 0,0 1,8 0,1 0,1 
RN 0,1 0,0 0,2 0,0 1,1 0,0 0,1 
PB 0,1 0,0 0,2 0,0 0,7 0,0 0,1 
PE 0,1 0,0 0,3 0,0 0,7 0,0 0,1 
AL 0,1 0,0 0,3 0,0 1,0 0,0 0,1 
SE 0,1 0,0 0,2 0,0 0,7 0,0 0,1 
BA 0,2 0,0 0,5 0,0 1,4 0,1 0,2 
MG 0,1 0,0 0,6 0,0 0,7 0,0 0,1 
ES 0,1 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 0,1 
RJ 0,1 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,1 
SP 0,1 0,0 0,6 0,0 0,8 0,0 0,1 
PR 0,2 0,1 0,6 0,0 0,8 0,0 0,2 
SC 0,2 0,1 0,9 0,1 1,4 0,1 0,2 
RS 0,2 0,1 0,9 0,0 1,1 0,1 0,2 
MS 0,4 0,1 1,0 0,1 1,4 0,1 0,3 
MT 0,9 0,3 2,3 0,1 2,1 0,1 0,3 
GO 0,2 0,1 0,6 0,0 1,6 0,1 0,5 
DF 0,3 0,1 1,1 0,0 1,4 0,1 0,6 

 
Fonte: Dados da pesquisa, com base em IBGE (2008) 
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Tabela 27 – Fluxos de Comércio Inter Estaduais – Porcentagens da Produção - Estados 

receptores: Região Nordeste 

 
 MA PI CE  RN PB PE AL SE BA 

RO 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,7 
AC 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,8 
AM 0,8 0,4 1,5 0,6 0,4 1,3 0,4 0,4 3,7 
RR 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,7 
PA 9,0 0,8 1,3 0,3 0,2 0,7 0,3 0,2 2,0 
AP 1,5 0,5 1,3 0,4 0,2 0,9 0,3 0,2 2,8 
TO 1,5 0,6 1,0 0,2 0,1 0,5 0,2 0,1 0,9 
MA 68,8 2,8 2,2 0,5 0,3 1,0 0,5 0,3 2,9 
PI 5,8 70,9 4,0 0,5 0,3 1,2 0,6 0,3 2,4 
CE 1,5 1,5 79,6 1,7 0,7 1,7 0,5 0,3 2,5 
RN 0,6 0,5 4,3 68,4 4,3 4,6 0,8 0,3 4,6 
PB 0,4 0,2 1,6 4,1 69,2 12,0 1,0 0,3 2,5 
PE 0,5 0,3 1,1 2,1 5,1 77,2 1,6 0,5 3,4 
AL 0,6 0,5 2,0 1,3 1,3 4,9 69,2 1,9 7,4 
SE 0,5 0,4 1,0 0,6 0,5 1,8 2,5 53,7 23,2 
BA 1,0 0,6 1,4 0,7 0,6 2,0 1,2 1,8 72,9 
MG 0,5 0,1 0,4 0,2 0,1 0,4 0,2 0,1 1,4 
ES 0,5 0,2 0,6 0,3 0,2 0,7 0,3 0,3 3,5 
RJ 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 1,4 
SP 0,3 0,1 0,4 0,2 0,1 0,4 0,1 0,1 1,2 
PR 0,3 0,2 0,4 0,2 0,1 0,4 0,1 0,1 1,2 
SC 0,6 0,3 0,6 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2 1,9 
RS 0,4 0,2 0,5 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2 1,6 
MS 0,8 0,4 0,8 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2 2,0 
MT 1,1 0,5 1,3 0,4 0,3 0,9 0,3 0,2 2,3 
GO 0,8 0,4 0,8 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2 1,9 
DF 0,6 0,4 0,8 0,3 0,2 0,7 0,3 0,3 3,3 

 
Fonte: Dados da pesquisa, com base em IBGE (2008) 
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Tabela 28 – Fluxos de comércio inter estaduais – Porcentagens da Produção - Estados 

receptores: região Sudeste 

 Minas Gerais Espírito Santo Rio de Janeiro São Paulo 

RO 1,1 0,5 1,5 6,8 
AC 1,3 0,4 1,5 7,9 
AM 4,3 0,9 3,9 10,2 
RR 1,2 0,6 1,4 7,1 
PA 1,1 1,2 1,5 7,8 
AP 1,4 0,6 1,4 6,0 
TO 2,1 0,7 2,7 19,0 
MA 1,2 0,9 1,3 6,3 
PI 0,8 0,5 1,2 4,4 
CE 1,0 0,5 1,0 2,1 
RN 0,7 0,4 0,9 3,8 
PB 0,7 0,6 1,1 2,3 
PE 1,0 0,7 1,0 2,2 
AL 1,0 0,7 1,3 2,9 
SE 1,5 1,0 1,8 5,4 
BA 1,7 1,3 2,1 5,1 
MG 71,9 4,0 5,8 8,2 
ES 7,5 57,6 7,5 11,7 
RJ 4,9 1,8 74,9 9,8 
SP 3,3 0,9 4,6 79,1 
PR 1,9 0,6 2,7 8,4 
SC 2,4 0,7 2,8 6,3 
RS 2,0 0,5 2,2 5,9 
MS 1,9 0,8 2,8 11,2 
MT 2,4 1,6 2,5 13,3 
GO 1,9 0,9 1,8 7,7 
DF 4,4 0,9 1,9 4,3 

 
Fonte: Dados da pesquisa, com base em IBGE (2008) 
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Tabela 29 – Fluxos de comércio inter estaduais – Porcentagens da produção - Estados 

receptores: Região Sul e Centro-Oeste 

 
 PR SC RS MS MT GO DF 

RO 1,3 1,0 2,6 0,4 1,2 0,4 0,3 
AC 1,4 1,1 2,5 0,5 1,3 0,5 0,3 
AM 2,9 1,7 5,2 0,9 2,2 1,7 1,1 
RR 1,1 0,6 3,1 0,5 0,6 0,4 0,2 
PA 1,1 0,9 1,8 0,2 0,5 0,6 0,4 
AP 0,7 0,5 1,9 0,2 0,3 0,6 0,4 
TO 2,2 1,4 2,8 0,4 0,5 1,6 1,8 
MA 0,9 0,7 1,5 0,2 0,4 0,6 0,3 
PI 0,6 0,4 0,8 0,1 0,2 0,3 0,3 
CE 0,5 0,3 1,1 0,1 0,2 0,4 0,2 
RN 1,3 0,3 2,0 0,1 0,2 0,3 0,1 
PB 0,4 0,4 1,4 0,1 0,1 0,2 0,1 
PE 0,4 0,3 0,9 0,1 0,2 0,2 0,1 
AL 0,4 0,4 1,3 0,2 0,6 0,3 0,2 
SE 1,2 0,4 2,1 0,2 0,4 0,4 0,2 
BA 0,8 0,7 1,4 0,3 1,0 0,6 0,5 
MG 1,1 0,8 1,5 0,2 0,4 0,6 0,5 
ES 1,5 1,1 2,7 0,3 0,5 0,7 0,5 
RJ 1,5 0,5 1,4 0,2 0,3 0,4 0,3 
SP 2,5 1,1 1,8 0,3 0,4 0,7 0,4 
PR 72,0 4,2 3,5 0,4 0,5 0,6 0,4 
SC 5,0 65,1 8,1 0,3 0,6 0,6 0,4 
RS 2,1 3,2 75,5 0,4 0,5 0,7 0,4 
MS 2,8 1,7 3,0 63,1 2,2 1,1 0,6 
MT 2,6 2,4 4,1 1,3 53,8 1,5 0,7 
GO 0,9 0,7 1,7 0,5 1,0 68,5 6,2 
DF 0,8 0,5 1,6 0,4 0,9 5,6 68,2 

 
Fonte: Dados da pesquisa, com base em IBGE (2008) 

 

 

Após a apresentação da configuração da economia e o formato da base de dados, no 

próximo capítulo serão apresentados os cenários para a simulação dos efeitos da mudança 

climática em duas configurações, das seis disponibilizadas por Pinto e Assad (2008) e 

Deconto (2008). Mais importante, o capítulo tem a função de explicitar os resultados das 

simulações, discuti-los e compará-los aos já obtidos na literatura.  
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6 CENÁRIOS, SIMULAÇÕES E RESULTADOS 
 

 Uma vez definida a metodologia a ser adotada para análise dos impactos na 

agricultura decorrentes dos cenários de mudança climática, é o momento de se definir os 

cenários que serão a base para as simulações e resultados. O objetivo deste capítulo é 

completar a última etapa do trabalho, ou seja, desenhar os cenários, realizar as simulações e 

discutir os resultados, comparando-os aqueles obtidos na literatura internacional e nacional.  

O encadeamento lógico do capítulo leva a primeiro se ter uma seção dedicada a 

justificar os cenários a serem utilizados. Nesta seção também será oportuno discutir os 

fechamentos macroeconômicos utilizados e o que significam os seus pressupostos. Uma 

segunda seção se dedicará à simulação do cenário de mudança climática mais branda, com 

definições estabelecidas para o ano de 2020. A terceira seção apresentará a simulação 

referente a um cenário de maior prazo, ano de 2070, para as culturas estudadas de mudança 

climática. Ao longo da exposição dos resultados, comparações com resultados de outros 

estudos já realizados serão apresentadas.  

 
6.1 Cenários climáticos e agrícolas para simulação 
 

Os panoramas construídos para a agricultura brasileira envolvem duas trajetórias 

construídas no IPCC, os cenários B2 e A2. Basicamente, eles são alicerçados pelas 

interações entre a percepção do IPCC e informações fornecidas pelas pesquisas brasileiras, 

em um diálogo ainda em construção e que privilegia as especificidades da produção 

agropecuária brasileira. Ressalte-se que estes cenários podem ser aperfeiçoados, ou mesmo 

corrigidos conforme o ritmo de conhecimento teórico e pesquisas aplicadas avancem. 

Todavia, no “estado da arte” em que se encontram já é possível estabelecer bases para uma 

simulação em modelos ECG. Importante ressaltar que ao contrário dos exercícios 

discutidos em escala mundial há um reconhecimento, minucioso, da heterogeneidade do 

território brasileiro, em termos de clima, solos e biótipos. Logo, há um acréscimo de 

informações consideráveis que contribuem para melhorar o entendimento.  

Os trabalhos que percebem a especificidade do território brasileiro e contribuem 

para a confecção dos cenários particulares são os de Sanghi et al. (1997), Assad et al. 

(2007a), Assad et al. (2007b), Krug (2005), Marengo (2005), Marengo (2007), Salati 
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(2005), Pinto e Assad (2008), Deconto (2008) e Lobell et al. (2008). Destes o mais 

importante é o trabalho de Pinto e Assad (2008) e Deconto (2008), pois fornece os mapas 

detalhados do comportamento das áreas aptas para a produção nos diferentes cenários. Com 

base nestes trabalhos é possível desenhar o futuro da agropecuária brasileira sob efeitos da 

mudança climática, coeteris paribus. 

O primeiro cenário, B2, levaria em conta a alteração em até +2ºC da temperatura 

média no território brasileiro e a intensificação das chuvas64. Dentre os dois cenários 

propostos, seria o cenário mais brando de mudança climática na medida em que não prevê 

nenhum deslocamento de produção, mas ainda assim com perdas consideráveis de áreas 

aptas. Todavia, mesmo sendo um cenário mais favorável um recorte regional é realizado, 

pois mesmo neste as regiões brasileiras sofreriam impactos distintos. Doravante será tratado 

como “melhor cenário”.  

Finalmente, no segundo cenário, ou A2, com aumento de temperatura entre 3ºC e 

4ºC, os impactos seriam mais expressivos sobre a agropecuária nacional, se comparado ao 

cenário B2. Doravante será tratado como “pior cenário”.  Nesta situação o efeito favorável 

que concentrações brandas de CO2 possam exercer sobre o processo de fotossíntese 

extingue-se e, regra geral, há um decréscimo generalizado da produção, em qualquer 

cultura considerada.  

Um segundo recorte, além da trajetória de concentração dos gases de efeito estufa, 

para os cenários é a dimensão temporal. Os mapas fornecidos em Pinto e Assad (2008) e 

Deconto (2008) tratam os dois cenários em três horizontes de tempo ao longo do século 

XXI: os anos de 2020, 2050 e 2070. Assim, temos seis trajetórias disponibilizadas. É 

forçoso destacar que os três anos considerados nada possuem de especial, apenas permitem 

que se configurem alterações representativas entre um e outro na configuração 

agropecuária. Mais importante, são trajetórias que podem ocorrer em menor espaço de 

tempo ou maior espaço de tempo a depender do ritmo de concentração dos gases de efeito 

estufa na atmosfera. Como conseqüência, mantém-se apenas o caráter de longo prazo para 

os mesmos, sendo possível, contudo que, por exemplo, o cenário associado ao ano de 2070 

verifique-se já em 2040, em um contexto de maior ritmo de emissões, ou adiado para 2120, 

em um menor ritmo de emissões globais.    
                                                           
64 Há muita incerteza sobre os cenários de pluviometria.  



 

 

159

 

Pinto e Assad (2008) e Deconto (2008) destacam que a metodologia de construção 

de tais mapas com áreas aptas à produção tem como base o zoneamento de riscos 

climáticos de 2007, portanto baseando-se em ferramenta de planejamento de políticas 

públicas e privadas. A área é considerada apta na medida em que haja uma chance de 

sucesso igual ou superior a 80% para o cultivo do produto considerado (NOBRE; ASSAD, 

2005).  

Todavia, a realidade se impõe em alguns momentos. Como a área apta é definida 

por um critério relativo ao seguro agrícola, nem sempre corresponde à produção de fato. 

Muitas vezes, mesmo considerada inviável atualmente, para efeitos de seguro agrícola, uma 

cultura pode existir em um estado e, desse modo, será notada na participação estadual, 

obrigando a existência de um choque de mudança climática, inexistente se o critério fosse 

apenas a área apta.  

Então, de posse de seis cenários para os efeitos da mudança climática, serão 

escolhidos dois. Essa opção se deve ao fato de que um número exagerado de simulações 

prejudicaria o entendimento dos efeitos, dada a grande quantidade de variáveis econômicas 

envolvidas. Em outras palavras, teríamos muitos números e pouca intuição a respeito dos 

fenômenos. De outra parte, os cenários se assemelham quando em transições. Por exemplo, 

quando se modifica o cenário de 2020 do melhor para o pior cenário do mesmo período, as 

alterações são inferiores se comparadas a modificações para 2050 ou 2070.    

Com efeito, optou-se por estudar o segundo e o quinto cenário em termos de 

gravidade, selecionando-se o equivalente, grosso modo, aos percentil 33,3 e 83,3 dos 

cenários disponíveis.  Logo, serão simulados os efeitos para o pior cenário de 2020 e para o 

melhor cenário de 2070, descartando-se os demais. De outra maneira, os cenários estudados 

são o A2 para 2020 e o B2 para 2070.  

 

6.1.1 Choques para 2020/A2   

 

Baseado nas evidências coletadas por diversos autores, notadamente por IPCC 

(2007a), Assad et al. (2007a), Marengo (2005), Marengo (2007), Salati (2005), Reilley et 

al. (2001), Deconto (2008) e Pinto e Assad (2008) é possível notar que as terras localizadas 
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na região tropical sofreriam perdas de produtividade, ao passo que as regiões temperadas 

teriam impactos positivos. 

Especificamente a partir do trabalho de Pinto e Assad (2008) e Deconto (2008) os 

efeitos sobre o território brasileiro de perdas de áreas aptas para oito culturas: feijão, cana, 

café, mandioca, arroz, algodão, milho e soja. Dessas, apenas o feijão não se constitui em 

uma linha específica da matriz insumo-produto, portanto inserido em “outros produtos e 

serviços da lavoura”.  Por sua vez o girassol, produto que possui cenário, também entra 

nesta mesma linha da matriz insumo-produto. Todavia, seus cenários foram ignorados, já 

que representa uma parcela muito reduzida desta linha e, ainda assim, a perda de área apta 

em relação à produção atual resume-se ao estado da Bahia.   

Os choques implementados para este cenário, expostos nas Tabelas 30, 31 e 32, 

foram construídos em três etapas, agora descritas.  

 

6.1.1.1 Identificando as regiões 

 

A primeira etapa constituiu-se em localizar através dos mapas, disponibilizados em 

Pinto e Assad (2008) e Deconto (2008), as regiões que se tornam inaptas para cada um dos 

produtos e em cada uma das unidades federativas. A comparação dessas representações foi 

realizada com mapas produzidos pelo IBGE (2009), especificamente o mapa da malha 

municipal digital, ano de 2005. Para melhorar a percepção sobre as regiões atingidas pelos 

fenômenos da mudança climática, utilizou-se o programa ArcView, versão 3.2. A lista de 

regiões que perderam áreas aptas nesta versão da simulação encontra-se no ANEXO C. 

Neste é possível perceber, por produto, quais as microrregiões e municípios afetados, 

obtidas pelo método descrito ao final desta primeira etapa.  

Justifica-se tal procedimento, uma vez que as regiões são influenciadas por clima, 

altitude e biótipo, havendo variações expressivas mesmo em unidades federativas com 

tamanhos diminutos, como Alagoas ou Rio de Janeiro. Daí a necessidade de se obter os 

dados particularizados por micro-regiões.  
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6.1.1.2 Calculando os choques 

 

Um segundo passo constituiu-se em determinar a área e a produção que será perdida 

tomando-se como referência o cenário em discussão. Para tal utilizou-se a PAM, fornecida 

por IBGE (2006b), ano-base de 2005, como referência. Conhecidas as áreas, retirou-se da 

produção estadual o valor da produção e os totais de terra dedicados à cultura no ano de 

2005, perfazendo o choque proposto. Formalmente a equação (30) descreve o método para 

o cálculo da oferta (valor de produção) para todos os produtos, exceto a cana. 

 

        10012020 x
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∑              (30) 

 

Onde VPMCij representa o valor de produção pós-mudança climática, na cultura i e 

no estado j, a preços e 2005;  e VPAMCij representa o valor de produção antes da mudança 

climática, no cultura i e no estado j, a preços de 2005. Ressalte-se que Cij2020 representa o 

choque de oferta na cultura i, no estado j, para o ano de 2020/A2 e pode variar de 0% a -

80%.  

A equação (31) expressa o cálculo para a variação de disponibilidade de terra para 

todas as culturas, exceto a cana.  
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Onde AMCij representa a área apta pós-mudança climática, na cultura i e no estado 

j;  e AAMCij representa a área apta antes da mudança climática, no cultura i e no estado j. 

Ressalte-se que Lij representa o choque de área apta na cultura i, no estado j, para o ano de 

2020/A2 e pode variar de 0% a -100%. 

Deve-se alertar, porém, para uma característica que emerge desses choques 

propostos. Consideraram-se apenas as áreas produtoras em 2005, como base de cálculo. 

Assim as variáveis PAMCij e AAMCij são reflexos da estrutura produtiva do ano de 2005, 
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base da matriz de insumo-produto utilizada para abastecer o modelo. Em alguns casos 

foram encontradas perdas de áreas aptas em regiões que no ano de 2005, segundo a PAM, 

não eram produtoras. Como conseqüência, tal área não ingressou no cálculo para efeitos do 

choque. Este procedimento privilegia as escolhas (econômicas e racionais) feitas pelos 

agentes econômicos no ano base de 2005. Ou seja, mesmo que uma determinada área fosse 

apta para a produção de cana, o agente optou por escolher outro produto apto, tal como o 

café ou o algodão, baseado em uma decisão incentivada por condições de mercado ou de 

política pública.  

Ressalte-se que com exceção do produto mandioca e dos estados Rondônia e 

Tocantins, não há zoneamento de riscos climáticos disponível para a Região Norte. Logo, 

com exceção do café cujos resultados podem ser deduzidos, a partir do que ocorre na região 

do Triângulo Mineiro e Norte de Minas65, optou-se por zerar os choques ausentes. 

 

6.1.1.3 Correções qualitativas: intervenções 

 

Uma terceira etapa de construção do cenário envolve correções qualitativas, onde o 

modelador identifica limitações do modelo proposto.  No presente cenário três intervenções 

foram realizadas: uma em relação aos choques negativos extremos, outra relacionada à 

cultura da cana e finalmente outra com relação ao total de terras para agricultura em geral. 

Com relação aos choques negativos, especialmente nos estados do Nordeste, 

localizados acima da foz do rio São Francisco a agricultura sob efeitos da mudança 

climática e na ausência de contra medidas66 demonstra-se inviável para a maioria das 

culturas estudadas. Recorde-se, a esta altura, que inviabilidade nos cenários significa que a 

chance de sucesso da cultura no território correspondente é inferior a 80%, obedecendo a 

coerência do zoneamento de riscos climáticos. Logo, como no caso dos estados citados, 

conceber um declínio absoluto (-100%) da produção não seria realista. Para tais casos, 

como resultado, definiu-se, arbitrariamente, o limite de queda na produção, ou de áreas 

aptas, em -80%.   

                                                           
65 No caso, extinção de áreas aptas. 
66 Hipótese que, como já dito, é adotada nos cálculos.  
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Para a cultura da cana-de-açúcar não há perdas de áreas aptas no território brasileiro. 

Contudo, neste cenário algumas regiões tendem a observar declínio, ao passo que outras 

figuram com aumento da produção devido à adaptação inicial da cana para elevadas 

temperaturas, como já discutido no Capítulo 3. Os estados localizados no Sudeste, no Sul e 

no Centro-oeste beneficiar-se-iam, ao passo que os estados do Nordeste tenderiam a serem 

prejudicados já nesta configuração de mudança climática. Reforçando esta percepção, Pinto 

e Assad (2008) e Deconto (2008) indicam que a cultura da cana só é viável nos estados do 

Nordeste com “forte irrigação de manutenção”. Os números, portanto, de choques de áreas 

aptas para esta cultura são zerados, ao passo que da oferta seguem este conhecimento 

percebido pelas pesquisas de campo e são estabelecidos ad hoc67.  

Finalmente, como se considerou a perda de áreas para cada cultura em particular, há 

a necessidade da incorporação de um choque negativo eliminando terras aptas para 

qualquer cultura agropecuária. Caso contrário, as culturas que não possuem cenários 

disponibilizados, como a pecuária, frutas cítricas, fumo em folha e trigo e outros cereais, 

seriam grandemente beneficiados com a transferência de áreas para estas atividades. Na 

medida em que cenários para essas culturas sejam viabilizados nas pesquisas futuras, o 

recurso poderá deixar de ser utilizado. Por fim, transferir cenários das culturas existentes 

para estas culturas ou adaptá-los dos cenários mundiais tornaria a particularização dos 

efeitos no território brasileiro inócua, já que haveria transferência de informações de outras 

fontes, com hipóteses distintas e, no limite, conclusões especiais.     

                                                           
67 Ignorar a cultura seria uma decisão equivocada, dada sua importância no valor da produção e naquilo que 
representa seu comportamento em mudança climática, com tendência inversa em relação as demais culturas, 
neste cenário.  
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Tabela 30 - Choques de oferta (valor de produção) efetuados no cenário 2020/A2 

 Algodão Mandioca Arroz Cana de 

Açúcar 

Milho Outros 

Produtos 

(Feijão) 

Soja Café 

Rondônia 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -80,0 

Acre 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -80,0 

Amazonas 
0,0 -9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -80,0 

Roraima 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pará 
0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -80,0 

Amapá 
0,0 -80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tocantins 
0,0 0,0 -13,0 4,0 -11,8 -1,6 -26,3 -80,0 

Maranhão 
-0,2 0,0 -25,0 0,0 -5,0 -0,4 -80,0 -80,0 

Piauí 
-24,0 -14,5 -80,0 -5,0 -80,0 -28,0 -80,0 -80,0 

Ceará 
-80 -2,5 -80,0 -5,0 -80,0 -25,5 -80,0 -80,0 

Rio Grande 
do Norte 

-80 -70,0 -80,0 -5,0 -80,0 -6,4 0,0 0,0 

Paraíba 
-80 -2,3 -80,0 -5,0 -80,0 -31,2 0,0 -80,0 

Pernambuco 
-80 -79,0 -80,0 -5,0 -80,0 -7,8 0,0 -80,0 

Alagoas 
-53,3 -11,2 -80,0 -5,0 -24,2 0,0 -80,0 -80,0 

Sergipe 
0,0 0,0 -80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bahia 
0,0 -18,0 -3,5 -5,0 -13,4 -5,4 -0,4 -80,0 

Minas Gerais 
-7,0 -11,6 -4,0 5,0 -1,4 -2,0 -3,2 -3,5 

Espírito Santo 
0,0 0,0 0,0 2,0 -1,0 -1,2 0,0 -4,4 

Rio de 
Janeiro 

0,0 
0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

São Paulo 
0,0 0,0 0,0 5,5 -2,0 -0,2 -7,0 -19,2 

Paraná 
0,0 -4,9 0,0 7,0 0,0 0,0 -45,3 0,0 

Santa 
Catarina 

0,0 
-51,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,6 0,0 

Rio Grande 
do Sul 

0,0 
-16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -37,0 0,0 

Mato Grosso 
do Sul 

0,0 
0,0 0,0 6,0 -14,6 0,0 -60,0 -80,0 

Mato Grosso 
0,0 0,0 -2,3 6,0 -2,8 -0,2 -36,0 -80,0 

Goiás 
0,0 0,0 0,0 6,0 -2,6 -0,4 -0,6 -80,0 

Distrito 
Federal 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -80,0 

 

Fonte: Dados da pesquisa com base em Pinto e Assad (2008) e Deconto (2008) 
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Tabela 31 - Choques de uso de Terra Efetuados no Cenário 2020/A2 

 Algodão Mandioca Arroz Cana de 

Açúcar 

Milho Outros 

Produtos 

(Feijão) 

Soja Café 

Rondônia 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -80,0 

Acre 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -80,0 

Amazonas 0 -8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -80,0 

Roraima 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pará 0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -80,0 

Amapá 0 -80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tocantins 0 0,0 -17,4 0,0 -14,1 -3,0 -26,1 -80,0 

Maranhão -0,8 0,0 -26,5 0,0 -11,1 -0,4 -80,0 -80,0 

Piauí -85,3 -16,0 -80,0 0,0 -80,0 -36,0 -80,0 -80,0 

Ceará -80,0 -1,9 -80,0 0,0 -80,0 -31,8 -80,0 -80,0 

Rio Grande do 

Norte -80,0 -67,6 -80,0 0,0 -80,0 -8,0 0,0 0,0 

Paraíba -80,0 -2,4 -80,0 0,0 -80,0 -39,0 0,0 -80,0 

Pernambuco -80,0 -75,5 -80,0 0,0 -80,0 -8,8 0,0 -80,0 

Alagoas -53,3 -14,8 -80,0 0,0 -28,2 0,0 -80,0 -80,0 

Sergipe 0 0,0 -80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bahia 0 -19,3 -2,9 0,0 -32,3 -4,6 -0,4 -80,0 

Minas Gerais -17 -8,7 -4,9 0,0 -3,9 -3,1 -3,1 -2,0 

Espírito Santo 0 0,0 0,0 0,0 -1,3 -1,2 0,0 -6,6 

Rio de Janeiro 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

São Paulo 0 0,0 0,0 0,0 -2,0 -0,1 -7,4 -27,0 

Paraná 0 -5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -36,8 2,4 

Santa Catarina 0 -53,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,1 0,0 

Rio Grande do 

Sul 0 -19,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -43,3 0,0 

Mato Grosso do 

Sul 0 0,0 0,0 0,0 -14,6 0,0 -64,2 -80,0 

Mato Grosso 0 0,0 -2,2 0,0 -3,3 -0,5 -33,3 -80,0 

Goiás 0 0,0 0,0 0,0 -3,6 -0,8 -0,5 -80,0 

Distrito Federal 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -80,0 

 

Fonte: Dados da pesquisa com base em Pinto e Assad (2008) e Deconto (2008) 
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Tabela 32 - Choques de áreas agrícolas no cenário 2020/A2 

Estado Variação de 

Área Apta 

(percentual) 

Estado Variação de 

Área Apta 

(percentual)  

Estado Variação de Área 

Apta (percentual) 

Rio Grande do Sul -15 Distrito 

Federal 

-15 Piauí  -50 

Santa Catarina -15 Goiás -15 Maranhão -25 

Paraná -15 Bahia -15 Tocantins -10 

São Paulo -15 Alagoas -30 Pará -10 

Rio de Janeiro -15 Sergipe -8 Amapá -10 

Espírito Santo -15 Pernambuco -50 Rondônia -10 

Minas Gerais -15 Paraíba          -50 Amazonas -10 

Mato Grosso do Sul -15 Rio Grande do 

Norte 

         -50 Roraima 0 

Mato Grosso -15 Ceará          -50 Acre -10 

 

Fonte: Dados da pesquisa com base em Pinto e Assad (2008) e Deconto (2008) 

 

6.1.2 Choques para 2070/B2 

 

 A definição dos choques para 2070, melhor cenário, envolveu os mesmos três 

procedimentos relatados para o cenário do ano 2020, pior cenário. A fonte dos mapas 

permanece sendo Pinto e Assad (2008) e Deconto (2008). Entretanto, para as considerações 

qualitativas houve modificações importantes.  

Da mesma forma que no cenário anterior variações absolutas de -80% foram 

requalificadas para o limite de -80%. Neste cenário, todavia, o número dessas intervenções 

foi maior do que havia sido no primeiro cenário, conforme Tabelas 33, 34 e 35. 

O produto cana-de-açúcar obedece mais uma vez a cenários qualitativos. Como no 

presente cenário observa-se uma maior sensibilidade do produto às condições climáticas 

seus choques são ao longo de todo o território nacional negativos. Choques positivos são 

observados apenas nos dois últimos estados meridionais, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul. Tal como no cenário anterior, seus choques resumem-se a variável oferta. Por fim, o 

choque sobre a disponibilidade de terras por unidade federativa, independentemente da 

cultura, permanece neste cenário, porém com intensidades maiores.      
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Tabela 33 - Choques de oferta (valor de produção) efetuados no cenário 2070/B2 

 Algodão Mandioca Arroz Cana de 

Açúcar 

Milho Outros 

Produtos 

(Feijão) 

Soja Café 

Rondônia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 -80,0 

Acre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -80,0 

Amazonas 0,0 -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -80,0 

Roraima 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pará 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -80,0 

Amapá 0,0 -80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tocantins 0,0 0,0 -16,0 -2,0 -23,8 -2,9 -30,8 -80,0 

Maranhão -0,2 0,0 -36,0 0,0 -34,7 -12,7 -80,0 -80,0 

Piauí -80,0 -14,5 -80,0 -10,0 -80,0 -40,4 -80,0 -80,0 

Ceará -80,0 -2,5 -80,0 -10,0 -80,0 -25,5 -80,0 -80,0 

Rio Grande do 

Norte -80,0 -70,0 -80,0 -10,0 -80,0 -6,4 0,0 0,0 

Paraíba -80,0 -2,3 -80,0 -10,0 -80,0 -31,2 0,0 -80,0 

Pernambuco -80,0 -79,0 -80,0 -10,0 -80,0 -10,4 0,0 -80,0 

Alagoas -53,3 -11,2 -80,0 -10,0 -40,9 0,0 -80,0 -80,0 

Sergipe 0,0 0,0 -80,0 0,0 -32,2 0,0 0,0 0,0 

Bahia 0,0 -19,6 -3,5 -10,0 -36,2 -6,3 -0,4 -80,0 

Minas Gerais -7,0 -1,2 -4,0 -2,0 -1,4 -2,6 -33,0 -16,6 

Espírito Santo 0,0 0,0 0,0 -3,0 -1,0 -1,6 0,0 -66,2 

Rio de Janeiro 0,0 0,0 0,0 -4,0 -4,4 0,0 0,0 -79,9 

São Paulo 0,0 0,0 0,0 -3,5 -7,2 -0,3 -32,1 -72,2 

Paraná 0,0 -6,8 0,0 -4,0 0,0 0,0 -76,3 -14,7 

Santa Catarina 0,0 -26,8 0,0 6,0 0,0 0,0 -85,0 0,0 

Rio Grande do 

Sul 0,0 -0,9 0,0 6,0 0,0 0,0 -59,5 0,0 

Mato Grosso do 

Sul 0,0 0,0 0,0 -1,5 -17,0 0,0 -61,5 -80,0 

Mato Grosso 0,0 0,0 -2,3 -1,5 -2,8 -1,2 -37,3 -80,0 

Goiás 0,0 0,0 0,0 -1,5 -2,6 -0,4 -3,2 -80,0 

Distrito Federal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -80,0 

 

Fonte: Dados da pesquisa com base em Pinto e Assad (2008) e Deconto (2008) 
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Tabela 34 - Choques de uso de terra efetuados no cenário 2070/B2 

 Algodão Mandioca Arroz Cana 

de 

Açúcar 

Milho Outros 

Produtos 

(Feijão) 

Soja Café 

Rondônia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 
-80,0 

Acre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -80,0 

Amazonas 0,0 -7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -80,0 

Roraima 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pará 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -80,0 

Amapá 0,0 -80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tocantins 0,0 0,0 -22,5 0,0 -29,3 -5,9 -27,6 -80,0 

Maranhão -0,8 0,0 -35,5 0,0 -29,6 -14,7 -80,0 -80,0 

Piauí -80,0 -16,0 -80,0 0,0 -80,0 -50,6 -80,0 -80,0 

Ceará -80,0 -1,9 -80,0 0,0 -80,0 -31,8 -80,0 -80,0 

Rio Grande do 

Norte -80,0 -67,6 -80,0 0,0 -80,0 -8,0 0,0 0,0 

Paraíba -80,0 -2,4 -80,0 0,0 -80,0 -39,0 0,0 -80,0 

Pernambuco -80,0 -75,5 -80,0 0,0 -80,0 -13,0 0,0 -80,0 

Alagoas -53,3 -14,8 -80,0 0,0 -83,9 0,0 -80,0 -80,0 

Sergipe 0,0 0,0 -80,0 0,0 -33,7 0,0 0,0 0,0 

Bahia 0,0 -21,0 -2,9 0,0 -74,4 -5,6 -0,4 -80,0 

Minas Gerais -16,6 -0,8 -4,9 0,0 -3,9 -3,2 -30,7 -14,5 

Espírito Santo 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 -1,6 0,0 -66,6 

Rio de Janeiro 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,4 0,0 0,0 -81,9 

São Paulo 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,0 -0,3 -35,9 -73,1 

Paraná 0,0 -8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -77,1 -15,1 

Santa Catarina 0,0 -37,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -81,6 0,0 

Rio Grande do Sul 0,0 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -63,8 0,0 

Mato Grosso do 

Sul 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,5 0,0 -65,8 -80,0 

Mato Grosso 0,0 0,0 -2,2 0,0 -3,3 -2,2 -35,1 -80,0 

Goiás 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 -0,7 -2,0 -80,0 

Distrito Federal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -80,0 

 

Fonte: Dados da pesquisa com base em Pinto e Assad (2008) e Deconto (2008) 
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Tabela 35 - Choques de áreas agrícolas no cenário 2070/B2 

Estado Variação de 

Área Apta 

(percentual) 

Estado Variação de Área 

Apta (percentual) 

Estado Variação de Área 

Apta 

Rio Grande do Sul -25,0 Distrito Federal -25,0 Piauí -80,0 

Santa Catarina -25,0 Goiás -25,0 Maranhão -40,0 

Paraná -25,0 Bahia -25,0 Tocantins -20,0 

São Paulo -25,0 Alagoas -50,0 Pará -20,0 

Rio de Janeiro -25,0 Sergipe -12,0 Amapá -20,0 

Espírito Santo -25,0 Pernambuco -80,0 Rondônia -20,0 

Minas Gerais -25,0 Paraíba -80,0 Amazonas -20,0 

Mato Grosso do Sul -25,0 Rio Grande do 

Norte 

-80,0 Roraima 0,0 

Mato Grosso -25,0 Ceará -80,0 Acre -20,0 

 

Fonte: Dados da pesquisa com base em Pinto e Assad (2008) e Deconto (2008) 

 

6.1.3 Fechamento do modelo 

 

As variáveis que são utilizadas no modelo representam o sistema econômico 

simulado no modelo EGC. Definir quais são as variáveis exógenas e quais serão as 

endógenas consiste no problema do fechamento. Como o número de equações deve ser 

idêntico ao número de variáveis endógenas, para que o sistema tenha solução, algumas 

variáveis econômicas inevitavelmente serão escolhidas como exógenas. Essa escolha 

envolve uma visão sobre o funcionamento do sistema econômico e, portanto, existem várias 

visões que podem servir de base para essa decisão (FERREIRA FILHO, 2006). A escolha 

do fechamento do modelo pode alterar os resultados, ainda que com os mesmos parâmetros 

de simulações (BANDARA, 1991). 

 Essencialmente encontram-se na literatura quatro fechamentos típicos: fechamento 

Johansen, fechamento do tipo keynesiano, fechamento kaldoriano e fechamento 

neoclássico, além de fechamentos particulares segundo a hipótese de prazo envolvida na 

simulação e análise (curto ou longo prazo). Um fechamento também poderia combinar 

visões de diversas opções. Como ilustração, fechamentos keynesianos permitiriam 

desemprego, ou seja, que os fatores não fossem utilizados em sua plenitude, com salário 
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rígido68. Por outro lado, fechamentos kaldorianos teriam o salário real flexível para que 

houvesse pleno-emprego da mão de obra. Como lembra Horridge (2001), o fechamento 

dependerá da visão do modelador sobre o comportamento das variáveis não relacionadas 

diretamente ao modelo. 

 Os fechamentos adotados para as duas simulações propostas orientam-se pela 

perspectiva de longo prazo, dada a característica do problema da mudança climática. 

Assim, o numérarie, ou seja, a variável sobre a qual todas as variações serão expressas é o 

índice de preços ao consumidor. Como conseqüência, todas as variações expressas nos 

resultados das simulações são variações reais, em termos do índice de preços ao 

consumidor - IPC.  Outra importante característica do fechamento utilizado refere-se ao 

mercado de trabalho, onde o emprego nacional é mantido fixo, permitindo-se, contudo 

variações entre os setores e unidades federativas, mas não se permitindo que um 

trabalhador migre de classe de trabalho, ou seja, qualificação. Logo, os salários reais 

ajustam-se através dos mecanismos do modelo, ou endogenamente.  

 O estoque de capital também foi mantido endógeno para que a perspectiva de longo 

prazo pudesse orientar a definição desta variável. Assim, a opção é que as taxas de retorno 

do capital não variem proporcionalmente entre si, permanecendo a mesma atratividade 

original, antes da aplicação do choque, para cada setor. O investimento setorial, assim 

sendo, também acompanha a variação do estoque de capital nesta configuração do 

fechamento. 

 Já o consumo total das famílias, por unidade federativa, também é determinado 

endogenamente pelo modelo, sendo a propensão ao consumo determinado exogenamente. 

Para o consumo total do governo adota-se a hipótese de que este segue o consumo das 

famílias.   

 Finalmente, foi necessário que, para viabilizar os choques de mudança climática 

propostos, a variável oferta total, o uso da terra e total de terras agriculturáveis se tornassem 

exógenas e aptas a receberem os impactos. A variável oferta total e uso da terra se tornaram 

exógenas apenas nas regiões e produtos onde estão mapeados efeitos de mudança climática. 

Para que nestas regiões e produtos as variáveis se tornassem exógenas, os parâmetros de 

                                                           
68 Muito embora no capítulo 19 da Teoria Geral do Emprego, Juros e Moeda, J.M.Keynes também analise o 
caso de salários flexíveis.  
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mudança tecnológica dos insumos e outra variável que permite a movimentação de terras 

por cultura tornaram-se endógenos. 

 

6.2 Simulação para cenário 2020/A2 

 
 Nesta primeira configuração de impactos derivados da mudança climática em 

território brasileiro os resultados mostram a confirmação de algumas impressões de 

trabalhos anteriores e a emergência de algumas novas percepções. É necessário lembrar que 

se trata de um impacto com características de longo prazo e o novo equilíbrio alcançado 

expõe mudanças estruturais na alocação de fatores de produção. Como resultado, a 

depreciação de algumas atividades (agrícolas, por exemplo) pode resultar em benefício para 

outras (serviços, por exemplo) já que a competição por fatores de produção se altera. De 

maneira análoga, o mesmo se dá na competição por fatores de produção entre as unidades 

federativas. Todas essas relações apóiam-se na configuração da economia no ano de 2005, 

base da matriz insumo-produto utilizada para a calibração do modelo, ou seja, os resultados 

também expressam a conexão entre os diversos setores na economia. Em paralelo, na 

medida em que um setor está demasiado integrado a outro(s), seus resultados serão reflexos 

de eventuais impactos conhecidos no(s) setor(es) ao(s) qual(is) está(ao) atrelado(s).   

 Os resultados para alguns indicadores selecionados de atividade econômica são 

listados na Tabela 36, por grandes regiões. Nela é possível destacar a heterogeneidade dos 

impactos da mudança climática ao redor do Brasil. Pelos números é possível perceber a 

perda de atividade econômica concentrada nas regiões Nordeste e Centro-Oeste. Em 

reverso, o Sudeste é a única grande região do Brasil a observar crescimento do PIB real. O 

resultado líquido para o Brasil demonstra uma queda de 0,28% do PIB real. Para efeitos de 

comparação, se o cenário estudado ocorresse no ano de 2005, a preços da ocasião, isto 

equivaleria a um montante de R$ 5,158 bilhões69. Para efeitos de comparação, no mesmo 

ano, o orçamento do Ministério da Agricultura somou R$ 6,26 bilhões70.  

                                                           
69 O PIB de 2005 foi de R$ 1,842 trilhão (IPEA, 2009). 
70 Tesouro Nacional. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
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Tabela 36 – Resultados para nível de atividade de impactos do cenário 2020/A2 - Variação 

percentual 

 Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil 
PIB real -0,01 -4,07 +0,83 -0,15 -2,98 -0,28 
Investimento +0,39 -3,66 +0,67 +0,53 -0,58 +0,01 
Consumo Governo +0,29 -4,76 +0,15 +0,19 -0,65 -0,66 
Consumo Famílias +0,36 -4,73 +0,15 +0,19 -0,70 -0,70 
Exportações (Volume) +1,53 +2,19 +3,56 -2,39 -10,08 +1,69 
Importações (Volume) -0,10 -2,24 +0,40 +0,32 -0,34 0,00 
 
Fonte: Resultado do modelo. 
 

 Considerando-se os estados, Tabelas que podem ser consultadas no ANEXO D, as 

maiores quedas de atividade econômica podem ser notadas no Piauí, Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul, respectivamente. Para os estados nordestinos a explicação deriva dos fortes 

impactos nas culturas agrícolas, em geral. Mas para os dois estados do Centro-Oeste a 

explicação principal decorre do impacto da mudança climática na cultura da soja, 

importante no dinamismo econômico local. É esta situação que corrobora a queda no 

volume exportado na região, uma vez que o perfil da agricultura da região possui vocação 

para a exportação. De resto, confirma-se o cenário ruim para o Nordeste, com quedas 

significativas importantes no Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Bahia, Maranhão, 

Ceará e em Pernambuco.  

 O resultado do Centro-Oeste deve ser qualificado: o estado de Goiás e o Distrito 

Federal têm variações positivas no PIB, sendo que todo o resultado negativo da região 

origina-se nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A pequena relevância da 

agricultura no Distrito Federal e o fato de que os efeitos da mudança climática em Goiás 

limitam-se à microrregião de Ceres explicam os efeitos positivos. Outro destaque relevante 

é que estudos de mudança climática realizados tendem a concentrar a importância dos 

impactos na região Nordeste71, que sem dúvida, pela abrangência dos impactos 

agronômicos, pelos níveis de pobreza e pela dependência do produto agrícola deve priorizar 

eventuais ações anticíclicas. Contudo, evidencia-se uma nova preocupação naqueles 

importantes estados da fronteira agrícola: Tocantins, Maranhão, Mato Grosso e, além 

                                                           
71 Domingues et al. (2008), Cline (2007), Mendelsohn et al. (2006), Siqueira et al. (2000) e  Sanghi et al. 
(1997). 
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desses, o Mato Grosso do Sul. Nestes, embora o choque concentre-se em culturas 

específicas (soja, notadamente) o impacto agregado é significativo.   

Nota-se que os estados da região Sudeste, notadamente São Paulo, tem a atividade 

econômica beneficiada neste cenário. Este resultado se explica pelo perfil de produção 

agrícola desses estados, notadamente a relevância da cana-de-açúcar, beneficiada neste 

cenário de mudança climática. Além da desvalorização do câmbio real e da queda da renda 

interna, esta relação explica o aumento no volume exportado na região e todos os demais 

impactos positivos. Como destacado anteriormente, a ligação entre setores é um dado 

importante e, assim sendo, o setor álcool acaba por beneficiar-se da maior atividade do 

setor cana de açúcar.  

Exceto nos estados, apontados anteriormente, onde a queda da atividade econômica 

é muito significativa, os setores agroindustriais, industriais e de serviços tem resultados 

positivos, como pode ser visto no ANEXO E. Tais variações positivas, essencialmente, são 

conseqüência da oportunidade de aproveitamento de insumos produtivos, capital e trabalho, 

liberados pelas atividades agrícolas. Portanto, regra geral, o impacto da mudança climática 

na agricultura sinaliza uma probabilidade para os demais setores de também aproveitarem 

recursos produtivos e amenizar as quedas derivadas do recuo da atividade econômica geral, 

independentemente da magnitude da ligação econômica com os principais setores afetados. 

Saliente-se que o movimento dos insumos produtivos, exceto a terra, ocorre inter 

setorialmente e inter regionalmente. O Piauí, por exemplo, possui uma ligação econômica 

muito intensa, como é visto nos fluxos inter regionais, com os estados que também sofrem 

relevantes efeitos negativos, daí porque a magnitude do impacto no PIB local é intensa, 

para além dos efeitos previstos.   

Outro produto que contribui para o resultado positivo é a mandioca. A despeito de 

choques negativos previstos para várias unidades federativas, as unidades federativas em 

que não foram previstos choques acabam por recepcionar a produção necessária, para que a 

demanda pelo produto seja atendida, de mandioca resultando, como conseqüência, um em 

aumento real no preço do produto, suficiente para que fatores de produção sejam alocados 

para o setor. Exogenamente, o clima é responsável por parte do resultado, já que a maior 

resistência da cultura a situações adversas não generaliza seus impactos no território 

nacional. Por outro lado, endogenamente, sua estrutura produtiva permite que os fatores de 
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produção sejam incorporados por regiões não afetadas. Ou seja, ainda que com impactos 

negativos, a mandioca beneficia-se relativamente aos demais produtos prejudicados com a 

mudança climática. A produção nos estados da Região Norte e Nordeste, especialmente 

Pará, Maranhão e Sergipe demonstram o argumento. Mas, mesmo os estados das demais 

regiões são beneficiados na cultura da mandioca.  Por fim, embora a produção de mandioca 

não seja relevante no PIB, o movimento contribui para o entendimento de como ocorre 

interação entre as regiões na presença do choque.   

Confirma-se, assim, que no território brasileiro a heterogeneidade dos resultados 

traz como conseqüência a possibilidade de resultados díspares e da realocação de fatores de 

produção, notadamente mão de obra. Deschenes e Greenstone (2006), como paralelo, 

também notaram resultados heterogêneos para os Estados Unidos, sobretudo nos estados 

mais secos e quentes do meio-oeste. Alertam, contudo, que resultados para a receita líquida 

por hectare não confirmam o país como potencial beneficiário da mudança climática, ao 

passo que os resultados do Brasil, expostos anteriormente, pelo critério de produto 

econômico definem o país como prejudicado.  

No contexto de metodologias ECG, Darwin et al. (1995) já apontava a possibilidade 

de variações positivas do PIB mundial se considerado apenas a mudança climática na 

agricultura. Nesta pioneira simulação os países em desenvolvimento são perdedores, 

embora o grau desta perda ainda seja baixo. Em sintonia com Bosello et al. (2005a), a 

presente tese também encontra elevação no preço da terra, fruto da redução de áreas aptas. 

Entretanto, a hipótese de adaptação à mudança climática está mais presente no estudo de 

Bosello et al.(2005a), o que faz distingui-lo por variações percentuais brandas.  

Em relação ao mercado de trabalho, os resultados guardam relação com o nível de 

atividade econômica, conforme Tabela 37. Mais uma vez, os resultados são apresentados 

por grandes regiões e resultados por estados podem ser encontrados no ANEXO E. A esta 

altura, vale rememorar que o emprego nacional é fixo, bem como o emprego nas diferentes 

classes de trabalho. 
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Tabela 37 – Resultados para o nível de emprego por região e classe de trabalho – Variação 

percentual – 2020/A2  

 Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 
OCC 1 +2,05 -1,19 +0,67 +0,91 +2,01 
OCC 2 +2,13 -2,09 +0,24 +1,33 +1,32 
OCC 3 +1,17 -2,25 +0,95 +1,34 +0,97 
OCC 4 +0,73 -1,98 +0,46 +0,76 +0,28 
OCC 5 +0,75 -2,08 +0,31 +0,75 -0,03 
OCC 6 +0,84 -2,67 +0,28 +0,76 -0,30 
OCC 7 +0,54 -2,01 +0,10 +0,66 +0,19 
OCC 8 +0,24 -2,45 +0,29 +0,47 -0,62 
OCC 9 -0,08 -2,25 +0,35 +0,29 -0,78 
OCC 10 +0,04 -2,19 +0,35 +0,06 -0,23 

Total +0,45 -2,18 +0,34 +0,38 -0,17 
 
Fonte: Resultado do modelo. 

 

Compreende-se pelos números obtidos que há uma sugestão de migração inter 

regional a partir das regiões mais afetadas, Nordeste e Centro-Oeste para as regiões Norte, 

Sudeste e Sul. À semelhança da sugestão de Davis (2002), citada no Capítulo 2, e das 

constatações de Furtado (1991) e Prado Júnior (1985), mais uma vez a migração seria 

motivada por fatores climáticos e, sua conseqüência, dinamizaria atividades econômicas em 

outras regiões. Contudo, enquanto o Nordeste perderia força de trabalho em todas as classes 

de trabalho, o Centro-Oeste tenderia a perder força de trabalho nas ocupações mais 

qualificadas, associadas à soja, e recepcionando nas ocupações menos qualificadas.  

O efeito entre ocupações pode ser explicado à luz do perfil do trabalho 

agropecuário. Como foram notadas pela estrutura do mercado de trabalho, as atividades 

agropecuárias no Nordeste ainda mantêm um perfil de ocupação concentrado nas 

qualificações mais baixas, enquanto as áreas de expansão recente, como no caso da soja no 

Centro-Oeste, predominam ocupações mais qualificadas. Sendo assim, as ocupações de 

baixa qualificação migram a partir do Nordeste para as demais regiões, enquanto as de 

maior qualificação migram do Centro-Oeste e Nordeste, efeito da depressão em todas as 

atividades na economia local, para aas demais regiões. Ressalte-se que o resultado negativo 

para o estrato de ocupação OCC9 na Região Norte confirma a maior qualificação das áreas 
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de expansão agrícola recente, já que este resultado é atribuído essencialmente aos choques 

sobre o café72.  

Em conclusão, outro resultado relevante relaciona-se ao uso da terra no cenário 

2020/A2. Há queda, prevista já neste cenário, de área apta em todas as unidades federativas, 

resultando em equivalente elevação do preço da terra. A Tabela 38 apresenta as variações 

do uso da terra para as 14 culturas agrícolas no agregado nacional. Resultados estaduais 

podem ser encontrados no ANEXO E. A Tabela também apresenta as variações da 

produção para os 14 produtos agropecuários, sendo que variações por unidade federativa 

podem ser encontradas no ANEXO E. 

Nota-se que soja e café são das culturas que são bastante afetadas em termos de uso 

da terra e de valor de produção. O resultado da soja reforça a percepção sobre os impactos 

da mudança climática na região Centro-Oeste, ao passo que o resultado do café, 

concentrado na região Sudeste é compensado, grosso modo, pelo ajuste positivo da cana de 

açúcar que apresenta variação positiva.  

Esses efeitos são exclusivos do cenário de mudança climática. Outras trajetórias 

poderão ser encontradas caso sejam adotadas políticas anticíclicas, incentivos setoriais ou 

regionais, sejam, também, notadas oscilações bruscas na conjuntura econômica ao longo do 

processo e modificações estruturais se materializem. 

                                                           
72 Os choques sobre o café, coeteris paribus, reduzem a ocupação 9 (OCC9) em todos os estados: Rondônia 
(44,31%); Acre (-33,02%); Amazonas (-51,95%); Roraima (-23,80%); Pará (91,99%); Amapá (-36,45%); 
Tocantins (-91,18%). 
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Tabela 38 – Uso da terra para os produtos agropecuários – Brasil  - 2020/A2 – Variação percentual 

 Uso da Terra Atividade Econômica 
Arroz em Casca -14,99 -1,57 
Milho em Grão -11,39 -2,38 
Trigo e Outros Cereais -11,32 -2,25 
Cana de Açúcar  -0,70 3,35 
Soja em grão -32,84 -32,17 
Mandioca -18,80 -3,27 
Fumo em Folha -12,85 -0,19 
Algodão Herbáceo -7,12 0,04 
Frutas Cítricas -30,26 -0,55 
Café em Grão -23,37 -16,21 
Exploração Florestal e Silvicultura -18,05 -0,85 
Bovinos, Suínos e Aves -21,21 -0,26 
Leite Natural 0,00 -0,51 
Outros Produtos e Serviços da Lavoura -9,02 -2,81 

 
Fonte: Resultado do modelo. 
 

O trabalho de Moraes (2007), embora faça uso de um modelo ECG simplificado, 

constata variações do PIB nacional próximas àquelas obtidas nesta tese, sobretudo para o 

cenário mais brando. Naquele trabalho, contudo, não é possível perceber diferenças 

regionais e os choques são aplicados somente sobre a variável produtividade.  

 
6.3 Simulação para cenário 2070/B2  
 
 Para o cenário 2070/B2 algumas alterações impostas nos impactos modificam os 

resultados, sem, contudo alterar as tendências já percebidas.  Principalmente, o efeito 

positivo da cana de açúcar desaparece, impactando os resultados do Sudeste.  A mandioca, 

por outro lado, ainda têm vantagens relativas frente às demais culturas, pois neste cenário 

os impactos sobre a cultura são menos severos do que em 2020/A2. 

 Na Tabela 39 os resultados apresentados confirmam a severidade da mudança 

climática para as regiões Nordeste e Centro-Oeste e indicam que a Região Sul é a mais 

prejudicada relativamente ao cenário 2020/A2. Em termos estaduais, tabela que pode ser 

encontrada no ANEXO F, os efeitos no Piauí permanecem os mais intensos, com queda no 

PIB de 16,39%, sendo que no Mato Grosso a queda seria de 11,2%. Com variações 

próximas a 10% e, portanto significativas, os estados da Paraíba, Mato Grosso do Sul, Rio 

Grande do Norte, Pernambuco e Ceará permanecem expostos à mudança climática. Porém, 
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para estados que alcançam variações positivas há uma inversão com Espírito Santo e Pará 

sendo os principais beneficiários, do ponto de vista do crescimento do PIB, da mudança 

climática, em grande medida ainda efeito da absorção de insumos produtivos e também da 

supressão do efeito positivo da cana para outros estados.  Mesmo com o efeito favorável da 

cana de açúcar desaparecendo neste cenário, São Paulo ainda notar variação positiva no 

PIB, de 0,5%, porém devida aos setores industriais mais do que os setores agrícolas, o que 

confirma a recepção de fatores produtivos, capital e trabalho. Outros resultados importantes 

são as inversões de variações para Goiás, Santa Catarina, Minas Gerais e Acre, de variações 

positivas no cenário 2020/A2 para variações negativas no presente cenário. 

O resultado do decréscimo do PIB para o Brasil amplia-se para 1,12%. Ou seja, se 

tal cenário fosse materializado ao nível de preços de 2005, a perda de valores no PIB seria 

de R$ 20,63 bilhões.  Para efeitos de comparação o orçamento da Assistência Social nesse 

mesmo ano foi de R$ 24,3 bilhões73. 

 

Tabela 39 – Resultados para nível de atividade de impactos do cenário 2070/B2 – Variação 

percentual 

 Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil 
PIB real +0,15 -6,13 +0,36 -1,35 -4,41 -1,12 
Investimento +1,02 -5,26 +1,18 +0,24 -0,16 +0,13 
Consumo Governo -1,04 -7,61 -0,79 -1,70 -0,91 -2,03 
Consumo Famílias -1,03 -7,58 -0,80 -1,70 -0,95 -2,09 
Exportações (Volume) 8,20 5,96 6,32 -5,56 -10,08 3,40 
Importações (Volume) -0,01 -3,55 0,65 0,69 -0,44 0,06 
 
Fonte: Resultado do modelo. 

 

No contexto internacional, destaca-se a queda de 6% do PIB, ainda no século XXI, 

citada em Stern (2006) como consequência das mudanças climáticas. Tal montante 

representaria algo como uma economia da Alemanha a menos no produto mundial74. Como 

se viu esta estimativa contém limitações, preponderantemente a concentração nos efeitos 

em países desenvolvidos. Nesse particular, nota-se que como a agricultura é beneficiada em 

                                                           
73 Tesouro Nacional. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
74 Fonte: <http://www.worldbank.org>. 
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cenários brandos nestas regiões, é presumível imaginar uma cifra maior, tomados os 

pressupostos do autor.  

Em Fischer et al. (2002) fica clara a concentração da queda do produto nos países 

em desenvolvimento, especialmente os dependentes da agricultura. Mesmo frente a uma 

elevação do produto mundial, os países da África subsaariana observariam quedas no 

produto, próximas até 9%. Note que o padrão entre distribuição do produto econômico 

mundial repete-se para a presente tese no contexto brasileiro: as regiões mais vulneráveis 

em produto econômico, com maior participação do produto agrícola, são afetadas 

negativamente, ao passo que as demais regiões poderiam incrementar o produto econômico. 

Como comparação, as quedas estimadas de produto dos países africanos assemelham-se a 

de vários estados brasileiros, nos cenários estudados.  

O resultado de FAO (2000) aponta para a possibilidade de benefícios na América 

Latina, porém a maior parte de seus cenários demonstra que a região observaria prejuízos. 

Especificamente, baseada em modelos ricardianos, o prejuízo para sensibilidades 

pessimistas pode variar entre US$ 14 e US$ 142 bilhões de dólares.  Assim, as cifras de R$ 

5,62 bilhões e R$ 21,12 bilhões, para o Brasil alcançado nos cenários desta tese sugerem 

um resultado semelhante para o cenário brando, enquanto destoariam, em ordem de 

grandeza, em cenário mais severo. Observe que a estimativa de FAO (2000) tem como 

horizonte o ano de 2100, ao passo que as simulações presentes nesta tese trabalham com 

cenários para 2020 e 2070, aproximadamente.  

Sanghi (1998) obtém resultados mais expressivos para a queda de renda do que 

aqueles obtidos nesta tese. As quedas de 5% a 14% apontadas pelo estudo estão distantes 

das verificadas nas simulações anteriores, provavelmente devido à metodologia empregada 

e ao nível de detalhe das informações tratadas como pressupostos. Por outro lado, Feris et 

al.(2008) confirmam o recorte dos resultados regionais negativos para as regiões Nordeste e 

Centro Oeste, e positivos para a região Sudeste, em um cenário mais brando. Resultados 

para horizontes de tempo mais largos e cenários mais severos, entretanto, voltam a destoar, 

especialmente nas variações dos indicadores 

Em relação ao mercado de trabalho, algumas tendências novas de migração em 

relação ao cenário anterior surgiram. O Centro–Oeste deixou de ser exportador de mão-de-

obra e, neste novo cenário, absorve força de trabalho predominantemente menos 
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qualificada. O mesmo fenômeno se dá na região Norte onde a absorção da mão-de-obra é 

concentrada nas faixas de menor salário.  A região Sul, que anteriormente recepcionava 

mão de obra em todas as faixas, passa a perder trabalhadores qualificados e receber 

trabalhadores de qualificação média, predominantemente, sendo o resultado líquido 

próximo a zero. Já o Nordeste, pelo rigor de seus impactos perde força de trabalho em todas 

as faixas e, comparado ao cenário anterior, onde havia certa homogeneidade de variações 

percentuais entre as faixas, agora a perda proporcional é mais intensa nas faixas de 

qualificação mais altas. 

A intensificação dos efeitos da mudança climática no Nordeste torna 

demasiadamente vulnerável não apenas os produtos agrícolas, mas desta vez o impacto é 

sensivelmente maior sob a agroindústria se comparado ao cenário anterior. Sobretudo os 

setores de óleos, usinagem e refino de açúcar e, igualmente, o setor de álcool são 

emblemáticos do maior impacto na agroindústria. É essa intensificação dos efeitos na 

agroindústria que justifica o resultado mais intenso, proporcionalmente, nos estratos 

superiores do mercado de trabalho.  

A absorção da mão de obra menos qualificada do Nordeste ocorre em todas as 

demais regiões, sobretudo ilustrada pelas variações positivas do produto mandioca e, 

embora com variação de produção negativa, na lavoura de cana de açúcar.  Este resultado 

justifica o porquê da Região Norte apresentar variações proporcionais mais intensas nos 

segmentos menos qualificados, já que, exceção feita ao Amazonas, a produção industrial e 

de serviços é pequena frente às demais regiões, não sendo, portanto capaz de absorver mão 

de obra qualificada em grande intensidade.  O mesmo raciocínio vale para o Centro-Oeste, 

exceção feita ao Distrito Federal, acrescido da observação, ainda válida, que o perfil da 

mão de obra da agricultura da região é de predominância de estratos de maior rendimento.  

Essa última observação agora, do mesmo modo, é importante para a Região Sul, que 

neste novo cenário recebe impactos mais severos em diversas culturas, notadamente a soja. 

Assim justifica-se, pelos impactos diretos e indiretos, setores agroindustriais, a variação 

menos expressiva nos estratos de renda superiores.  

Como corolário do que foi analisada, a região Sudeste é a natural receptora da mão 

de obra nas faixas de renda superiores. Em todas as faixas desta região há uma variação 

proporcional homogênea, indicando os estados da região como os principais receptores da 
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mão de obra migrante dos estratos superiores. Mais uma vez, os resultados positivos dos 

setores agroindustriais, industriais e de serviços para essa região determinam a forma que o 

resultado assume. 

Finalmente, para variações do produto econômico e do uso da terra, contidas na 

Tabela 41, percebe-se que aqueles produtos que não foram incluídos nos cenários 

beneficiam-se relativamente, a despeito de também perderem áreas aptas. Alguns como o 

fumo em folha e exploração florestal transitam de variações negativas para variações 

positivas de um cenário para outro. Os impactos sobre soja e café se intensificam, enquanto 

a cana apresenta queda, já que neste novo cenário os potenciais efeitos positivos dissipam-

se, explicando a retração relativa do Sudeste, em especial Minas Gerais e São Paulo, 

comparados ao cenário 2020/A2. 

 

Tabela 40 – Resultados para o nível de emprego por região e Classe de Trabalho – Variação 

percentual – 2070/B2 

 Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 
OCC 1 +2,49 -1,14 +0,72 +0,37 +2,00 
OCC 2 +2,44 -1,85 +0,39 +0,52 +1,59 
OCC 3 +1,22 -2,22 +1,00 +0,84 +1,39 
OCC 4 +0,86 -2,35 +0,60 +0,66 +0,64 
OCC 5 +0,74 -2,83 +0,77 +0,06 +0,69 
OCC 6 +0,67 -3,62 +0,63 +0,32 +0,35 
OCC 7 +0,26 -3,22 +0,54 -0,11 +0,70 
OCC 8 +0,17 -3,63 +0,54 -0,02 +0,41 
OCC 9 +0,18 -3,29 +0,46 +0,17 -0,18 
OCC 10 +0,05 -3,31 +0,52 -0,20 +0,35 

Total +0,48 -2,95 +0,55 +0,02 +0,43 
 
Fonte: Resultado do modelo. 

 

Embora agora apresente variações negativas, a cana de açúcar e trigo e outros 

cereais observam variação negativa inferior ao primeiro cenário em 2070/B2. Tal fato 

decorre da intensificação de perdas de áreas aptas nas demais culturas estudadas. Vale 

lembrar que a perda de áreas, regra geral, é mais intensa do que a queda de atividade 

econômica, pois são justamente as áreas menos produtivas, em 2005, que estão mais 

vulneráveis aos efeitos da mudança climática, exogenamente. 
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Tabela 41 – Uso da terra para os produtos agropecuários – Variação percentual – Brasil – 

2070/B2 

 Uso da Terra Atividade Econômica 
Arroz em Casca -22,41 -3,94 
Milho em Grão -18,38 -5,85 
Trigo e Outros Cereais -2,18 -0,93 
Cana de Açúcar  -0,31 -3,86 
Soja em grão -49,63 -45,68 
Mandioca -23,09 -2,06 
Fumo em Folha -16,19 0,39 
Algodão Herbáceo -24,37 -1,36 
Frutas Cítricas -53,79 -3,95 
Café em Grão -38,08 -30,52 
Exploração Florestal e Silvicultura -28,11 0,41 
Bovinos, Suínos e Aves -50,18 -3,77 
Leite Natural 0 -4,21 
Outros Produtos e Serviços da Lavoura -12,49 -3,31 
 
Fonte: Resultado do modelo. 
 

O artigo que mais se aproxima das simulações realizadas é o de Domingues et al. 

(2008). Não apenas por se utilizar da mesma metodologia, um modelo ECG, com distinção 

regional, mas também por se utilizar da mesma fonte para a construção de cenários, 

fundamentados em Pinto e Assad (2008) e Deconto (2008). Porém, o trabalho limita-se a 

analisar os efeitos para os estados da região Nordeste e seus choques são aplicados no setor 

agropecuário de forma agregada, sem a distinção de produtos e culturas. Outra diferença 

importante é que se limita ao choque sobre áreas disponíveis, ponderadas pelas oito culturas 

também estudadas na presente tese.  Além disso, o modelo é dinâmico, ou seja, é possível 

perceber os resultados a cada período de tempo, no caso do trabalho, cinco anos. 

Os resultados para a região Nordeste são próximos aqueles obtidos nesta tese. 

Importantes quedas no PIB agrícola e no PIB total são constatadas em linha com as 

variações e intensidades alcançadas nesta tese. Também há um destaque para o 

comportamento do mercado de trabalho, com a percepção, semelhante à presente tese, de 

que a mão de obra ocupada na agricultura nordestina tenderá a migrar para outras 

atividades sob mudança climática.  
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Pelos resultados das simulações realizadas nesta tese é possível constatar que os 

efeitos também se estendem para os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com 

queda na atividade econômica e deslocamento da mão de obra. Ademais, os estados das 

regiões Sudeste e Norte seriam os receptores deste fluxo de fatores de produção, não 

necessariamente em atividades urbanas, como ilustrado pela evolução na lavoura de cana 

de açúcar. Em um cenário mais severo, 2070/B2, contudo, pode-se afirmar que o fluxo de 

mão de obra destinar-se-á a atividades urbanas, serviços e indústria, caracterizando a 

possibilidade de uma nova migração rural urbana.  

Por fim, pode-se perguntar o que aconteceria com a oscilação de preços dos 

produtos agrícolas e do índice de preços ao consumidor, diante dos efeitos da mudança 

climática na agricultura. Como se tratam de impactos de oferta e área apta, a  conseqüente 

diminuição na disponibilidade dos produtos leva a um encarecimento dos mesmos, como 

discutido anteriormente no caso da mandioca.  

Mas, como as classes de renda mais baixas possuem uma cesta de consumo 

concentrado em produtos básicos, como visto, é legítimo antecipar que estes estratos 

familiares perceberão uma variação de preços maior75, sob mudança climática, coeteris 

paribus. Os estratos superiores de consumo, inclusive, perceberiam redução dos preços da 

cesta de consumo ponderada. Por regiões, também se nota que onde os impactos são mais 

severos, Nordeste especialmente, o índice de preços avançaria mais. Tabelas com números 

de variações por estrato de renda e unidade federativa podem ser encontradas nos 

ANEXOS E e F. 

Como visto na Tabela 25, contida no Capítulo 5, o setor de serviços responde pela 

maioria das despesas a partir da classe de consumo POF7 até POF10. Essencialmente o 

setor de serviços é responsável pela variação menor conforme se avançam nas classes de 

consumo em direção às mais abastadas. Ressalte-se que a variação negativa dos preços não 

se limita a este setor, abrangendo os setores industriais e alguns agro-industriais, como 

têxteis e vestuário, além de celulose, papel e gráfica. Tal conformação corrobora os setores 

industriais e de serviços como receptores de insumos produtivos liberados pela agricultura. 

                                                           
75 Não se trata de inflação, pois esta é a elevação contínua dos preços. Como o modelo ECG aplicado nesta 
tese é estático, nada pode ser afirmado sobre o ritmo de aumento, inviabilizando a caracterização de um 
processo inflacionário.   
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Por grandes regiões, infere-se que a maior variação do índice de preços na Região 

Nordeste para as menores classes de consumo é decorrência do impacto direto sobre a 

agricultura da região. Pode-se estabelecer esta relação se considerados os estados e não as 

grandes regiões. O Centro-Oeste, que recebe o segundo maior impacto da mudança 

climática, apresenta variações negativas a partir da segunda classe de consumo no cenário 

de 2020/A2. Este resultado está correlacionado de igual modo com as variações negativas 

dos preços dos bens industriais e de serviços, combinados, porém com a variação mais 

branda ou negativa de outros produtos em comparação com as demais regiões. Nesse 

particualr, podem-se citar as variações no Centro-Oeste de trigo e outros cereais, mandioca, 

têxteis, gasolina e álcool. Para a região Norte, exceto a classe POF 10, todas as classes 

notam elevação do índice de preços. Mais uma vez, a combinação da variação entre setor 

de serviços e produtos agrícolas determina o sinal da variação.  

 As Tabelas contidas no ANEXO G são, em última análise, aquelas que justificam a 

importância da disponibilidade dos fatores produtivos para as diversas indústrias, 

sintetizando o argumento. Como o modelo determina o preço dos produtos em relação ao 

custo dos fatores, torna-se evidente que a modificação do custo variável de produção 

expresso nas Tabelas é a variável que aponta para as mudanças no preço dos produtos e 

serviços.  

 

Tabela 42 – Variação percentual do índice de preços da cesta de consumo – Cenário 

2020/A2 

 Norte Nordeste Sudeste Sul Centro Oeste 
POF1 +0,54 +2,18 +0,31 +0,17 +0,14 
POF2 +0,50 +1,73 +0,18 +0,09 -0,05 
POF3 +0,43 +1,19 +0,08 +0,02 -0,07 
POF4 +0,33 +0,76 +0,05 +0,02 -0,16 
POF5 +0,35 +0,49 -0,09 -0,04 -0,22 
POF6 +0,19 +0,13 -0,12 -0,08 -0,32 
POF7 +0,16 -0,09 -0,20 -0,18 -0,37 
POF8 +0,05 -0,10 -0,15 -0,20 -0,31 
POF9 +0,04 -0,35 -0,18 -0,18 -0,38 
POF10 -0,03 -0,41 -0,26 -0,21 -0,38 

 
Fonte: Resultado do modelo. 
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Tabela 43 – Variação percentual do índice de preços da cesta de consumo – Cenário 

2070/B2 

 Norte Nordeste Sudeste Sul Centro Oeste 
POF1 +1,22 +3,39 +0,87 +0,33 +0,88 
POF2 +1,08 +2,07 +0,70 +0,32 +0,65 
POF3 +0,84 +1,85 +0,48 +0,13 +0,44 
POF4 +0,58 +1,09 +0,38 0,00 +0,39 
POF5 +0,59 +0,77 +0,18 -0,16 +0,08 
POF6 +0,22 +0,13 +0,09 -0,25 -0,07 
POF7 +0,09 -0,16 -0,09 -0,45 -0,28 
POF8 -0,14 -0,31 -0,27 -0,61 -0,37 
POF9 -0,20 -0,76 -0,44 -0,76 -0,66 
POF10 -0,47 -0,98 -0,55 -0,98 -0,83 

 
Fonte: Resultado do modelo. 
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Tabela 44 – Variação percentual do índice de preços da cesta de consumo – Produtos e 

grandes regiões - Cenário 2020/A2 

 Norte Nordeste Sudeste Sul Centro Oeste 
Arroz em Casca +7,83 +89,75 +8,20 +2,19 +9,29 
Milho em Grão +6,59 +81,56 +16,96 +2,02 +26,51 
Trigo e Outros Cereais  +1,66 +1,56 +4,27 +1,53 +0,07 
Cana de Açúcar -11,57 -49,23 -58,43 -59,34 -58,21 
Soja em Grão +17,97 +30,05 +18,75 +44,51 +41,01 
Mandioca +12,81 +119,63 +19,37 +54,43 +1,70 
Fumo em Folha +3,51 +4,49 +2,53 +1,79 +1,22 
Algodão Herbáceo +1,06 +4,68 +3,51 +3,73 +0,17 
Frutas Cítricas +3,90 +5,73 +2,39 +2,00 +2,31 
Café em Grão +132,80 +110,93 +3,61 +0,69 +133,25 
Exp. Florestal e Silvicultura +1,80 +3,18 +2,51 +1,35 +0,13 
Bovinos, Suínos e Aves +1,70 +6,19 +2,36 +0,93 +1,15 
Leite Natural +0,86 +2,89 +0,93 +0,39 +1,03 
Outros Prod. e Serv. da Lavoura +2,94 +20,93 +5,14 +2,06 +3,97 
Mineração +0,31 -0,24 +0,21 -0,04 -0,10 
Carnes +1,58 +4,14 +0,67 +0,88 +1,25 
Óleos +1,60 +4,26 +0,65 +0,98 +1,78 
Laticínios +1,66 +4,29 +0,72 +0,94 +1,40 
Arroz Beneficiado +1,65 +4,08 +0,67 +0,96 +1,17 
Usinagem e Refino de Açúcar +1,66 +2,59 +0,18 +0,30 +0,90 
Café Processado +1,69 +4,19 +0,71 +1,02 +1,25 
Outros Produtos Alimentares +1,62 +4,15 +0,70 +0,93 +1,27 
Têxteis, Vestuário e Calçados +0,03 -0,58 -0,28 -0,08 -0,58 
Celulose, Papel e Gráfica -0,18 -0,52 -0,11 -0,13 -0,32 
Gasolina -0,46 -0,60 -0,49 -0,55 -0,73 
Gaso-álcool -0,47 -0,62 -0,50 -0,57 -0,71 
Álcool -13,57 -13,08 -16,58 -16,74 -16,38 
Óleos Combustíveis e Gás -0,47 -0,61 -0,50 -0,56 -0,73 
Petroquímicos -0,22 -0,52 -0,38 -0,26 -0,51 
Outros Manufaturados 0,02 -0,55 -0,24 -0,16 -0,49 
Automóveis -0,01 -0,17 -0,09 -0,14 0,02 
Metalúrgicos -0,01 -0,60 -0,11 -0,13 -0,27 
Comércio -0,25 -1,37 -0,47 -0,46 -0,92 
Transporte -0,18 -1,08 -0,33 -0,33 -0,64 
Serviços -0,14 -1,18 -0,30 -0,31 -0,58 

 
Fonte: Resultado do modelo. 
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Tabela 45 – Variação percentual do índice de preços da cesta de consumo – Produtos e 

grandes regiões - Cenário 2070/B2 

 Norte Nordeste Sudeste Sul Centro Oeste 
Arroz em Casca +8,48 102,75 8,29 1,63 9,65 
Milho em Grão 8,17 142,05 16,55 0,14 26,56 
Trigo e Outros Cereais  1,74 1,59 4,93 -0,11 1,17 
Cana de Açúcar 4,07 16,24 17,88 15,00 16,84 
Soja em Grão 30,14 31,16 84,73 150,07 62,43 
Mandioca 10,75 121,17 12,79 18,35 2,74 
Fumo em Folha 3,01 7,89 4,18 0,98 1,92 
Algodão Herbáceo 1,28 5,37 5,08 1,20 2,12 
Frutas Cítricas 3,93 15,49 4,14 0,91 3,40 
Café em Grão 134,79 110,79 14,22 -1,40 139,15 
Exp. Florestal e Silvicultura 2,00 4,94 4,14 0,08 1,69 
Bovinos, Suínos e Aves 2,38 17,04 3,20 0,24 2,88 
Leite Natural 0,74 4,03 0,92 -0,09 1,54 
Outros Prod. e Serv. da Lavoura 4,24 25,11 6,72 1,01 6,39 
Mineração 0,00 -0,92 -0,28 -0,84 -0,43 
Carnes 4,90 9,26 5,54 6,25 5,43 
Óleos 5,18 9,77 6,17 7,26 6,35 
Laticínios 5,14 9,58 5,80 6,74 5,73 
Arroz Beneficiado 4,63 8,64 5,16 6,01 5,02 
Usinagem e Refino de Açúcar 5,96 8,63 5,89 8,38 5,98 
Café Processado 5,18 9,45 5,80 6,84 5,62 
Outros Produtos Alimentares 4,89 9,17 5,46 4,37 5,51 
Têxteis, Vestuário e Calçados -0,50 -1,44 -0,77 -0,94 -0,83 
Celulose, Papel e Gráfica -0,91 -1,39 -0,79 -1,35 -0,96 
Gasolina 0,01 -0,27 0,04 -0,17 -0,09 
Gaso-álcool 0,02 -0,25 0,05 -0,15 -0,06 
Álcool 5,37 6,10 6,16 6,14 5,96 
Óleos Combustíveis e Gás 0,00 -0,28 0,03 -0,18 -0,10 
Petroquímicos -0,52 -0,67 -0,34 -0,69 -0,41 
Outros Manufaturados -0,37 -1,01 -0,64 -1,07 -0,66 
Automóveis -0,46 -0,82 -0,66 -1,09 -0,43 
Metalúrgicos -0,74 -1,50 -0,86 -1,22 -0,86 
Comércio -1,20 -2,66 -1,31 -1,91 -1,43 
Transporte -0,94 -2,18 -1,07 -1,56 -1,25 
Serviços -1,14 -2,48 -1,27 -1,80 -1,42 

 
Fonte: Resultado do modelo. 
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7 CONCLUSÕES 
 

De todas as áreas vulneráveis à mudança climática a agricultura é aquela na qual os 

efeitos são, nesta oportunidade, melhor identificados. Isto não significa que seus impactos 

estejam todos disponíveis, sendo necessário ampliar o escopo dos estudos e consolidar 

melhores percepções. Ressalte-se que os próprios cenários meteorológicos  de mudança 

climática são passíveis de aperfeiçoamento. Todavia, já é possível adiantar tendências e 

estimar impactos nesse setor de atividade. 

Uma das tendências mais claras dentro do setor agropecuário é a sua predominância 

no produto econômico de países e regiões de baixa renda e sua importância para países e 

regiões de média renda. Não apenas por empregar significativa parcela da mão de obra 

nesses países e regiões, mas também por ser a única opção de sustento de muitas famílias, 

via agricultura de subsistência. Esta situação de dependência econômica da agropecuária 

faz com que tudo que a influencie, notadamente o clima, seja de vital importância.  

Optou-se para a presente tese em incorporar a percepção de oito culturas agrícolas: 

feijão, soja, café, arroz, mandioca, milho, cana de açúcar e algodão. Em paralelo, de seis 

cenários disponíveis, optou-se por dois: o A2 para 2020 e o B2 para 2070, cenários estes 

que, grosso modo, representam uma combinação linear dos extremos de mudança climática 

branda e extrema.   

A metodologia escolhida para avaliação de impactos foi inseri-los em um modelo de 

equilíbrio geral computável, o TERM-BR, que particulariza a estrutura econômica 

observada em cada uma das unidades federativas do Brasil, obtendo-se como conseqüência 

resultados regionais particularizados.  Os dados da matriz insumo-produto do ano de 2005 

serviram de base para a calibração do modelo e, portanto, os resultados aqui alcançados 

referem-se a variações, após os impactos, com relação ao ano de 2005.  

A partir de mapas de áreas aptas, garantidas pelo seguro agrícola, para as oito 

culturas estudadas, sob mudança climática, foi possível estabelecer impactos sobre a oferta 

de produtos e áreas aptas tendo como base o ano de 2005. Nesse momento, emergem 

percepções particulares sobre o caso brasileiro, como o benefício que a cana de açúcar, 

importante produto na agricultura brasileira, possui sob mudança climática branda. É este 

benefício que explica, em grande medida, os resultados positivos para a atividade 

econômica da Região Sudeste, que repercutem a nível nacional, com mudança climática 
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branda (2020/A2), onde a economia da região se beneficia das variações positivas obtidas 

para o produto cana de açúcar. No cenário mais severo, 2070/B2, nota-se a possibilidade de 

avanço da cana de açúcar na Região Sul, notadamente Santa Catarina e Rio Grande do Sul 

e avanço na absorção de mão de obra pelo setor.   

Na busca do objetivo geral desta tese, quantificar impactos econômicos gerais ficou 

nítido a importância do tema para o Brasil. Para a simulação dos efeitos do cenário A2, de 

2020, os resultados mostram uma queda na atividade econômica geral de 0,29% do PIB, ao 

passo que para o cenário B2, de 2070, a queda se intensifica e contabiliza 1,09% do PIB. A 

formação bruta de capital fixo, ou investimento agregado, embora tenha variação positiva, 

pouco contribui para amenizar o resultado. Essa pequena variação positiva do investimento 

concentra-se nos setores industriais que se beneficiam com a liberação de fatores de 

produção, capital e trabalho, decorrência da queda na atividade agropecuária. É justamente 

esse benefício dos setores industriais, somado à queda de renda interna, que resulta no 

aumento do volume de exportação, mesmo com a retração da agropecuária, 

desconsiderando-se efeitos na economia mundial, dado o objetivo da tese. Resultado este 

que nos faz imaginar uma nova pauta de exportações pra o Brasil, sob mudança climática.   

Os resultados confirmam tendências já apontadas por diversos estudos realizados 

anteriormente sobre mudança climática, mas lançam novas bases sobre a envergadura do 

problema. Diferentemente de estudos internacionais, que desconsideram as particularidades 

do território brasileiro, a variação do PIB, mesmo agregado nacionalmente, não é pequena 

se comparada aos montantes citados em trabalhos que se utilizam da mesma metodologia. 

Em comparação com estudos nacionais, contudo, confirma-se a intensidade dos efeitos.  

Para esta tese, assinala-se que as regiões Nordeste e Centro-Oeste seriam as mais 

afetadas, do ponto de vista de atividade econômica. No Centro-Oeste, a perda de 

dinamismo concentrar-se-ia nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 

particularmente devido aos efeitos sobre a cultura de soja. No cenário A2, de 2020, a região 

Sudeste é a única a observar acréscimo na atividade econômica, resultado do dinamismo do 

setor industrial, mas principalmente devido ao comportamento positivo da cultura de cana-

de-açúcar.  Na segunda simulação, cenário B2 de 2070, a região Norte também tem 

variação positiva, juntando-se ao Sudeste, que vê seu resultado positivo diminuir e 

concentrar-se nos setores industriais, já que a cana de açúcar perde dinamismo nesta nova 
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configuração climática. Esta explicação fica mais nítida quando se percebe que São Paulo 

tem a maior variação de PIB no cenário mais brando, mas é o Espírito Santo que tem a 

maior variação positiva do PIB no cenário mais agudo. Em ambas as situações o Piauí é o 

estado mais prejudicado, do ponto de vista da variação do PIB. 

Os resultados para emprego e suas classes acompanham os resultados da atividade 

econômica, demonstrando que o Nordeste seria exportador de força de trabalho em 

qualquer classe de qualificação, em qualquer cenário, sugerindo novas migrações por força 

do clima. Já o Centro-Oeste seria exportador de mão de obra no cenário mais brando, ao 

passo que se torna receptor de mão-de-obra, predominantemente menos qualificada no 

cenário mais severo. A Região Sul perde força de trabalho qualificada para 2070/B2, 

enquanto o Sudeste, por seu turno, recebe força de trabalho nas duas simulações. 

Quanto ao uso da terra, as atividades agropecuárias registrariam quedas nos dois 

cenários, resultado da própria definição dos impactos. Contudo, percebem-se impactos 

negativos importantes, ao nível nacional, na soja e no café, enquanto a cana-de-açúcar nos 

dois cenários e trigo e outros cereais para 2070/B2 observam quedas próximas a zero de 

variação.    

As mesmas tendências são observadas para as variações de atividade econômica por 

produto agropecuário, destacando-se, contudo, a reversão da variação positiva da cana de 

açúcar do cenário mais brando (2020/A2) para o cenário mais agudo (2070/B2). As 

variações positivas encontradas em alguns setores, por exemplo, exploração silvestre e 

fumo em folha, são atribuídas a ausência de cenários para estes produtos, caracterizando 

um benefício relativo. Ainda que um choque sobre a área apta total das unidades 

federativas tenha sido implementado para evitar esse benefício, fica-se com a impressão de 

que os resultados podem ser piores. 

Assim, essa tese constitui-se em um exercício, tendo como base a percepção 

consolidada neste momento de mudança climática, sob uma metodologia particular, e 

limitada a oito culturas existentes no território brasileiro. Os impactos econômicos aqui 

obtidos, porém, podem provocar novos estudos e servir para o estabelecimento de ações, 

pois as tendências começam a emergir em que pese algumas limitações derivadas dos 

cenários agronômicos e da metodologia empregada.  
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Aperfeiçoamentos futuros poderão ser realizados, na medida em que novos cenários 

para novos produtos possam ser viabilizados e que novas unidades federativas sejam 

incorporadas, via estudos de campo. Outro aperfeiçoamento futuro possível refere-se a 

decisões na construção do modelo, em especial no estabelecimento de parâmetros de 

substituição de fatores na produção ou de substituição de produtos no consumo.  
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 ANEXO A - ROTEIRO PARA A AGREGAÇÃO DOS SETORES ORIG INAIS DA MATRIZ 
INSUMO-PRODUTO – 2005 

 
Tabela 46 – Agregação dos setores da matriz insumo-produto  

(continua) 

Produto Original Produto Agregado 

Arroz em casca Arroz em casca 

Milho em grão Milho em grão 
Trigo em grão e outros cereais Trigo em grão e outros cereais 
Cana de açúcar Cana de açúcar 
Soja em grão Soja em grão 
Outros produtos e serviços da lavoura Outros produtos e serviços da lavoura 
Mandioca Mandioca 
Fumo em folha Fumo em folha 
Algodão herbáceo Algodão herbáceo 
Frutas cítricas Frutas cítricas 
Café em grão Café em grão 
Produtos da exploração florestal e da 
silvicultura 

Produtos da exploração florestal e da silvicultura 

Bovinos e outros animais vivos Bovinos, Suínos e Aves 
Leite de vaca e de outros animais Leite de vaca e de outros animais 
Suínos vivos Bovinos, Suínos e Aves 
Aves vivas Bovinos, Suínos e Aves 
Ovos de galinha e de outras aves Bovinos, Suínos e Aves 
Pesca e aquicultura Outros produtos e serviços da lavoura 
Petróleo e gás natural Mineração 
Minério de ferro Mineração 
Carvão mineral Mineração 
Minerais metálicos não-ferrosos Mineração 
Minerais não-metálicos Mineração 
Abate e preparação de produtos de carne Carnes 
Carne de suíno fresca, refrigerada ou 
congelada 

Carnes 

Carne de aves fresca, refrigerada ou 
congelada 

Carnes 

Pescado industrializado Carnes 
Conservas de frutas, legumes e outros 
vegetais 

Outros Produtos Alimentares 

Óleo de soja em bruto e tortas, bagaços e 
farelo de soja 

Óleos 

Outros óleos e gordura vegetal e animal 
exclusive milho 

Óleos 

Óleo de soja refinado Óleos 
Leite resfriado, esterilizado e pasteurizado Laticínios 
Produtos do laticínio e sorvetes Laticínios 
Arroz beneficiado e produtos derivados Arroz Beneficiado 
Farinha de trigo e derivados Outros Produtos Alimentares 
Farinha de mandioca e outros Outros Produtos Alimentares 
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Tabela 46 – Agregação dos setores da matriz insumo-produto 

(continuação) 

Produto Original Produto Agregado 
Óleos de milho, amidos e féculas vegetais e 
rações 

Óleos 

Produtos das usinas e do refino de açúcar Usinagem e Refino de Açúcar 
Café torrado e moído Café Processado 
Café solúvel Café Processado 
Outros produtos alimentares Outros Produtos Alimentares 
Bebidas Outros Produtos Alimentares 
Produtos do fumo Outros Produtos Alimentares 
Beneficiamento de algodão e de outros têxteis e 
fiação 

Têxteis, Vestuário e Calçados 

Tecelagem Têxteis, Vestuário e Calçados 
Fabricação outros produtos têxteis Têxteis, Vestuário e Calçados 
Artigos do vestuário e acessórios Têxteis, Vestuário e Calçados 
Preparação do couro e fabricação de artefatos - 
exclusive calçados 

Têxteis, Vestuário e Calçados 

Fabricação de calçados Têxteis, Vestuário e Calçados 
Produtos de madeira - exclusive móveis Outros Manufaturados 
Celulose e outras pastas para fabricação de papel Celulose, Papel e Gráfica 
Papel e papelão, embalagens e artefatos Celulose, Papel e Gráfica 
Jornais, revistas, discos e outros produtos 
gravados 

Celulose, Papel e Gráfica 

Gás liquefeito de petróleo Óleos Combustíveis e Gás 
Gasolina automotiva Gasolina 
Gaso álcool Gaso álcool 
Óleo combustível Óleos Combustíveis e Gás 
Óleo diesel Óleos Combustíveis e Gás 
Outros produtos do refino de petróleo e coque Petroquímicos 
Álcool Álcool 
Produtos químicos inorgânicos Outros Manufaturados 
Produtos químicos orgânicos Outros Manufaturados 
Fabricação de resina e elastômeros Petroquímicos 
Produtos farmacêuticos Outros Manufaturados 
Defensivos agrícolas Outros Manufaturados 
Perfumaria, sabões e artigos de limpeza Outros Manufaturados 
Tintas, vernizes, esmaltes e lacas Outros Manufaturados 
Produtos e preparados químicos diversos Outros Manufaturados 
Artigos de borracha Outros Manufaturados 
Artigos de plástico Outros Manufaturados 
Cimento Outros Manufaturados 
Outros produtos de minerais não-metálicos Outros Manufaturados 
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Tabela 46 – Agregação dos setores da matriz insumo-produto  

      (conclusão) 

Produto Original Produto Agregado 
Gusa e ferro-ligas Metalúrgicos 
Semi-acabacados, laminados planos, longos e 
tubos de aço 

Metalúrgicos 

Produtos da metalurgia de metais não-ferrosos Metalúrgicos 
Fundidos de aço Metalúrgicos 
Produtos de metal - exclusive máquinas e 
equipamento 

Metalúrgicos 

Máquinas e equipamentos, inclusive 
manutenção e reparos 

Outros Manufaturados 

Eletrodomésticos Outros Manufaturados 
Máquinas para escritório e equipamentos de 
informática 

Outros Manufaturados 

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos Outros Manufaturados 
Material eletrônico e equipamentos de 
comunicações 

Outros Manufaturados 

Aparelhos/instrumentos médico-hospitalar, 
medida e óptico 

Outros Manufaturados 

Automóveis, camionetas e utilitários Automóveis 
Caminhões e ônibus Automóveis 
Peças e acessórios para veículos automotores Automóveis 
Outros equipamentos de transporte Automóveis 
Móveis e produtos das indústrias diversas Outros Manufaturados 
Sucatas recicladas Serviços 
Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza 
urbana 

Serviços 

Construção Serviços 
Comércio Comercio 
Transporte (de carga, de passageiro e correio) Transporte 
Serviços de informação Serviços 
Intermediação financeira e seguros Serviços 
Serviços imobiliários e aluguel Serviços 
Aluguel imputado Serviços 
Serviços de manutenção e reparação  Serviços 
Serviços de alojamento e alimentação Serviços 
Serviços prestados às empresas Serviços 
Educação mercantil Serviços 
Saúde mercantil Serviços 
Serviços prestados às famílias Serviços 
Serviços associativos Serviços 
Serviços domésticos Serviços 
Educação pública Serviços 
Saúde Pública Serviços 
Serviço público e seguridade social 
 

Serviços 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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ANEXO B - PARTICIPAÇÕES ESTADUAIS NOS PRODUTOS AGREGADOS 
NACIONAIS – 2005 

 
Tabela 47 – Participação percentual estadual na produção - Região Norte 
 
 RO AC AM RR PA AP TO 
Arroz em Casca 1,60 0,30 0,20 1,10 4,30 0,00 3,00 
Milho em Grão 0,70 0,20 0,10 0,10 2,10 0,00 0,50 
Trigo e Outros Cereais  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cana de Açúcar 0,00 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 
Soja em Grão 0,50 0,00 0,00 0,10 0,50 0,00 1,80 
Mandioca 2,20 2,70 4,10 0,70 12,10 1,10 0,70 
Fumo em Folha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Algodão Herbáceo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Frutas Cítricas 0,10 0,10 0,40 0,00 3,40 0,10 0,70 
Café em Grão 3,00 0,10 0,10 0,00 0,20 0,00 0,00 
Exp. Florestal e Silvicultura 1,20 0,40 0,80 0,20 12,00 0,70 0,20 
Bovinos, Suínos e Aves 2,90 0,60 0,60 0,20 5,20 0,10 2,10 
Leite Natural 2,10 0,40 0,30 0,00 2,90 0,00 0,90 
Outros Prod. e Serv. da 
Lavoura 

0,80 0,10 0,90 0,10 4,40 0,20 0,40 

Mineração 0,10 0,10 4,40 0,10 6,00 0,00 0,10 
Carnes 0,50 0,00 1,10 0,00 0,80 0,00 0,30 
Óleos 0,70 0,00 1,10 0,00 0,80 0,00 0,50 
Laticínios 0,60 0,00 1,50 0,00 1,10 0,00 0,40 
Arroz Beneficiado 0,60 0,00 1,50 0,00 1,10 0,00 0,40 
Usinagem e Refino de 
Açúcar 

0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Café Processado 0,60 0,00 1,50 0,00 1,10 0,00 0,40 
Outros Produtos 
Alimentares 

0,50 0,00 1,10 0,00 0,90 0,00 0,30 

Têxteis, Vestuário e 
Calçados 

0,20 0,00 0,10 0,00 0,30 0,00 0,10 

Celulose, Papel e Gráfica 0,10 0,00 3,60 0,00 0,90 0,00 0,00 
Gasolina 0,00 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,10 
Gaso-álcool 0,00 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,10 
Álcool 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 
Óleos Combustíveis e Gás 0,00 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,10 
Petroquímicos 0,00 0,00 0,30 0,00 0,20 0,00 0,10 
Outros Manufaturados 0,20 0,00 6,50 0,00 0,80 0,10 0,00 
Automóveis 0,00 0,00 4,60 0,00 0,00 0,00 0,00 
Metalúrgicos 0,00 0,00 1,40 0,00 2,50 0,00 0,00 
Comércio 0,70 0,20 1,30 0,10 1,80 0,20 0,40 
Transporte 0,30 0,10 1,50 0,10 1,90 0,20 0,10 
Serviços 0,50 0,20 1,00 0,10 1,70 0,20 0,40 

 
Fonte: Dados da pesquisa, com base em IBGE (2008) 

 



 

 

218

 

Tabela 48 – Participação percentual estadual na produção - Região Nordeste 
 
 MA PI CE RN PB PE AL  SE  BA 
Arroz em Casca 5,50 1,90 0,70 0,00 0,10 0,40 0,10 0,20 0,60 
Milho em Grão 1,30 0,70 1,20 0,10 0,20 0,40 0,10 0,50 4,30 
Trigo e Outros 
Cereais  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 

Cana de Açúcar 0,50 0,10 0,00 0,60 1,10 3,60 5,80 0,30 0,60 
Soja em Grão 2,20 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,90 
Mandioca 5,20 1,10 2,30 1,80 1,00 2,10 0,60 1,10 9,90 
Fumo em Folha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,10 1,10 
Algodão Herbáceo 0,70 0,20 0,20 0,20 0,10 0,00 0,10 0,00 13,90 
Frutas Cítricas 0,30 0,10 1,40 0,80 2,80 0,40 0,30 3,10 5,40 
Café em Grão 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 5,90 
Exp. Florestal e 
Silvicultura 

3,20 0,50 0,60 0,10 0,00 0,20 0,00 0,10 13,50 

Bovinos, Suínos e 
Aves 

2,60 1,90 2,60 0,90 0,90 2,30 0,60 0,60 6,20 

Leite Natural 1,60 0,70 2,20 1,10 0,80 2,40 0,90 0,90 3,90 
Outros Prod. e Serv. 
da Lavoura 

1,10 0,70 3,70 2,10 1,00 4,90 0,50 0,60 14,70 

Mineração 0,90 0,00 0,20 4,40 0,20 0,10 0,10 3,50 4,80 
Carnes 0,30 0,30 1,20 0,40 0,30 1,80 0,90 0,30 2,00 
Óleos 0,10 0,30 2,70 0,40 0,40 3,00 0,40 0,30 4,50 
Laticínios 0,40 0,40 1,60 0,60 0,40 2,40 1,20 0,40 2,70 
Arroz Beneficiado 0,40 0,40 1,60 0,60 0,40 2,40 1,20 0,40 2,70 
Usinagem e Refino 
de Açúcar 

0,00 0,00 0,00 0,70 0,40 4,70 8,10 0,30 0,50 

Café Processado 0,40 0,40 1,60 0,60 0,40 2,40 1,20 0,40 2,70 
Outros Produtos 
Alimentares 

0,30 0,30 1,20 0,40 0,30 1,80 0,90 0,30 2,10 

Têxteis, Vestuário e 
Calçados 

0,10 0,20 6,80 1,70 2,10 1,00 0,10 0,80 3,10 

Celulose, Papel e 
Gráfica 

0,30 0,10 0,70 0,10 0,40 1,20 0,10 0,10 2,50 

Gasolina 0,10 0,20 0,70 0,10 0,30 0,20 0,10 0,00 11,80 
Gaso-álcool 0,10 0,20 0,70 0,10 0,30 0,20 0,10 0,00 11,80 
Álcool 0,90 0,20 0,00 0,50 1,70 2,10 3,40 0,30 0,60 
Óleos Combustíveis e 
Gás 

0,10 0,20 0,70 0,10 0,30 0,20 0,10 0,00 11,80 

Petroquímicos 0,20 0,10 0,50 0,10 0,20 0,80 0,50 0,10 10,40 
Outros 
Manufaturados 

0,20 0,10 0,60 0,20 0,20 1,20 0,40 0,20 5,30 

Automóveis 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 5,40 
Metalúrgicos 1,60 0,00 0,50 0,00 0,00 1,40 0,00 0,20 2,60 
Comércio 1,50 0,60 2,20 0,80 0,70 2,50 0,60 0,50 3,70 
Transporte 2,00 0,40 1,70 0,80 0,40 2,10 0,60 0,60 3,40 
Serviços 0,90 0,50 2,00 0,70 0,70 2,50 0,60 0,60 4,30 

 
Fonte: Dados da pesquisa, com base em IBGE (2008) 

 



 

 

219

 

Tabela 49 – Participação percentual estadual na produção - Região Sudeste 
 
 Minas Gerais Espírito Santo Rio de Janeiro São Paulo 
Arroz em Casca 2,50 0,10 0,10 0,90 
Milho em Grão 19,00 0,50 0,10 11,70 
Trigo e Outros Cereais  1,60 0,00 0,00 3,90 
Cana de Açúcar 6,30 1,00 1,20 62,90 
Soja em Grão 6,20 0,00 0,00 3,70 
Mandioca 8,80 0,50 1,20 4,60 
Fumo em Folha 0,00 0,00 0,00 0,00 
Algodão Herbáceo 2,30 0,00 0,00 3,30 
Frutas Cítricas 8,30 1,70 1,90 60,00 
Café em Grão 54,10 19,20 0,60 10,70 
Exp. Florestal e 
Silvicultura 

10,30 2,60 0,20 10,90 

Bovinos, Suínos e 
Aves 

9,90 1,40 0,90 10,60 

Leite Natural 29,40 1,60 1,80 7,40 
Outros Prod. e Serv. 
da Lavoura 

11,90 4,00 1,90 13,40 

Mineração 15,60 7,70 44,80 3,10 
Carnes 7,10 0,60 2,20 28,10 
Óleos 11,50 0,60 1,00 22,20 
Laticínios 9,40 0,80 3,00 32,70 
Arroz Beneficiado 9,40 0,80 3,00 32,70 
Usinagem e Refino de 
Açúcar 

6,70 0,20 1,10 65,00 

Café Processado 9,40 0,80 3,00 32,70 
Outros Produtos 
Alimentares 

8,30 0,60 5,70 38,00 

Têxteis, Vestuário e 
Calçados 

7,20 0,80 3,20 35,90 

Celulose, Papel e 
Gráfica 

4,90 3,40 8,00 52,50 

Gasolina 6,60 0,20 18,10 42,00 
Gaso-álcool 6,60 0,20 18,10 42,00 
Álcool 6,00 1,50 0,90 62,60 
Óleos Combustíveis e 
Gás 

6,60 0,20 18,10 42,00 

Petroquímicos 5,50 0,30 12,90 40,20 
Outros Manufaturados 5,90 0,90 5,90 47,20 
Automóveis 11,70 0,20 6,20 52,60 
Metalúrgicos 25,30 3,70 11,00 36,70 
Comércio 8,70 2,20 8,80 34,10 
Transporte 8,80 3,60 10,20 35,90 
Serviços 8,80 1,60 12,10 36,90 
 
Fonte: Dados da pesquisa, com base em IBGE (2008) 
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Tabela 50 – Participação percentual estadual na produção - Região Sul e Centro-Oeste 

 PR SC RS MS MT GO DF 
Arroz em Casca 1,40 8,50 48,10 1,80 13,90 2,50 0,00 
Milho em Grão 23,80 7,90 5,00 2,90 8,50 7,30 0,60 
Trigo e Outros Cereais  56,60 2,60 31,70 2,20 0,10 1,10 0,10 
Cana de Açúcar 6,40 0,00 0,00 2,30 3,20 3,80 0,00 
Soja em Grão 20,60 1,40 5,30 7,40 30,80 13,20 0,40 
Mandioca 9,70 2,00 15,30 1,70 5,80 1,50 0,10 
Fumo em Folha 16,90 35,60 45,70 0,00 0,00 0,00 0,00 
Algodão Herbáceo 1,10 0,00 0,00 2,60 67,90 7,20 0,20 
Frutas Cítricas 2,10 0,40 4,20 0,10 0,40 1,50 0,10 
Café em Grão 4,40 0,00 0,00 0,10 0,40 0,90 0,00 
Exp. Florestal e 
Silvicultura 

18,60 10,60 6,90 2,70 1,80 1,80 0,00 

Bovinos, Suínos e Aves 8,70 7,10 9,40 6,80 7,50 6,80 0,60 
Leite Natural 10,10 5,80 9,20 1,60 2,40 9,50 0,20 
Outros Prod. e Serv. da 
Lavoura 

8,40 6,10 10,60 0,60 1,50 4,70 0,50 

Mineração 0,80 0,80 0,50 0,20 0,20 1,20 0,00 
Carnes 10,40 17,50 12,60 2,30 3,80 4,80 0,40 
Óleos 17,40 6,30 13,80 3,40 6,20 2,10 0,30 
Laticínios 9,40 6,50 9,40 3,10 5,10 6,50 0,50 
Arroz Beneficiado 9,40 6,50 9,40 3,10 5,10 6,50 0,50 
Usinagem e Refino de 
Açúcar 

5,80 0,00 0,00 1,60 2,00 2,90 0,00 

Café Processado 9,40 6,50 9,40 3,10 5,10 6,50 0,50 
Outros Produtos 
Alimentares 

6,80 4,30 14,80 2,30 3,80 4,80 0,40 

Têxteis, Vestuário e 
Calçados 

5,10 13,70 14,30 1,30 0,40 1,50 0,00 

Celulose, Papel e Gráfica 9,30 5,50 4,40 0,20 0,10 0,80 0,60 
Gasolina 10,00 0,10 7,30 0,40 1,00 0,60 0,00 
Gaso-álcool 10,00 0,10 7,30 0,40 1,00 0,60 0,00 
Álcool 6,50 0,00 0,00 3,10 4,90 4,60 0,00 
Óleos Combustíveis e 
Gás 

10,00 0,10 7,30 0,40 1,00 0,60 0,00 

Petroquímicos 6,10 0,10 19,60 0,20 0,70 1,00 0,00 
Outros Manufaturados 7,30 5,70 9,30 0,20 0,60 0,90 0,20 
Automóveis 8,30 2,00 7,60 0,00 0,00 0,90 0,00 
Metalúrgicos 2,60 2,80 5,80 0,20 0,20 1,20 0,20 
Comércio 7,50 4,80 7,60 1,30 2,10 2,80 1,90 
Transporte 7,80 4,50 7,40 0,90 0,90 1,80 2,00 
Serviços 5,80 3,50 6,80 0,90 1,20 2,40 3,20 
 
Fonte: Dados da pesquisa, com base em IBGE (2008) 
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ANEXO C – MICRO-REGIÕES E MUNICÍPIOS CONSIDERADOS I NAPTOS EM 
RELAÇÃO À PRODUÇÃO DE 2005 

 
Tabela 51 – Regiões afetadas - Algodão – 2020/A2 
 

Estado Micro-Regiões 
Maranhão Codó 

Caxias 
Chapadas do Alto Itapecuru 

Piauí São Raimundo Nonato 
Picos 
Pio IX 

Alto Canindé 
Ceará Todas 

Rio Grande do Norte Todas 
Paraíba Todas 

Pernambuco Todas 
Alagoas Serrana do Sertão Alagoano 

Minas Gerais Janaúba 
 
Fonte: Dados da pesquisa, com base em Pinto e Assad (2008) e Deconto (2008) 

 
Tabela 52 – Regiões afetadas - Algodão – 2070/B2 
 

Estado Micro-Regiões 
Maranhão Codó 

Caxias 
Chapadas do Alto Itapecuru 

Piauí Todas 
Ceará Todas 

Rio Grande do Norte Todas 
Paraíba Todas 

Pernambuco Todas 
Alagoas Serrana do Sertão Alagoano 

Minas Gerais Janaúba 
 
Fonte: Dados da pesquisa, com base em Pinto e Assad (2008) e Deconto (2008) 
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Tabela 53 – Regiões afetadas - Arroz – 2020/A2 
 

Estado Micro-Regiões 
Tocantins Jalapão 
Maranhão Baixo Parnaíba Maranhense 

Chapadinha 
Codó 

Coelho Neto 
Caxias 

Chapadas do Alto Itapecuru 
Piauí Baixo Paranaíba Piauiense 

Litoral Piauiense 
Teresina 

Campo Maior 
Médio Parnaíba Piauiense 

Valença do Piauí 
Alto Parnaíba Piauiense 

Bertolínia 
Floriano 

Alto Médio Gurguéia 
São Raimundo Nonato 

Picos 
Pio IX 

Alto Médio Canindé 
Ceará Todas 

Rio Grande do Norte Todas 
Paraíba Todas 

Pernambuco Todas 
Alagoas Todas 
Sergipe Todas 
Bahia Juazeiro 

Paulo Afonso 
Barra 

Bom Jesus da Lapa 
Boquira 
Seabra 

Livramento do Brumado 
Guanambi 
Brumado 

Porto Seguro 
Minas Gerais Januária 

Salinas 
Mato Grosso Alta Floresta 

 
Fonte: Dados da pesquisa, com base em Pinto e Assad (2008) e Deconto (2008) 
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Tabela 54 – Regiões afetadas - Arroz – 2070/B2 
 

Estado Micro-Regiões 
Tocantins Araguaína 

Jalapão 
Maranhão Baixo Parnaíba Maranhense 

Chapadinha 
Codó 

Coelho Neto 
Caxias 

Chapadas do Alto Itapecuru 
Porto Franco 

Gerais de Balsas 
Chapadas das Mangabeiras 

Piauí Baixo Paranaíba Piauiense 
Litoral Piauiense 

Teresina 
Campo Maior 

Médio Parnaíba Piauiense 
Valença do Piauí 

Alto Parnaíba Piauiense 
Bertolínia 
Floriano 

Alto Médio Gurguéia 
São Raimundo Nonato 

Picos 
Pio IX 

Alto Médio Canindé 
Ceará Todas 

Rio Grande do Norte Todas 
Paraíba Todas 

Pernambuco Todas 
Alagoas Todas 
Sergipe Todas 
Bahia Juazeiro 

Paulo Afonso 
Barra 

Bom Jesus da Lapa 
Boquira 
Seabra 

Livramento do Brumado 
Guanambi 
Brumado 

Vitória da Conquista 
itapetinga 

Porto Seguro 
Minas Gerais Januária 

Salinas 
Mato Grosso Alta Floresta 

 
Fonte: Dados da pesquisa, com base em Pinto e Assad (2008) e Deconto (2008) 



 

 

224

 

Tabela 55 – Regiões afetadas Café – 2020/A2 
      (continua) 

Estado Micro-Regiões 
Rondônia Todas 

Acre Todas 
Amazonas Todas 

Pará Todas 
Tocantins Todas 
Maranhão Todas 

Piauí Todas 
Ceará Todas 

Pernambuco Todas 
Alagoas Todas 
Bahia Todas 

Minas Gerais Januária 
Janaúba 
Salinas 
Pirapora 

Montes Claros 
Grão Mogol 

Bocaiúva 
Uberlândia 

Frutal 
Uberaba 

Espírito Santo Barra de São Francisco 
São Paulo Jales 

Fernandópolis 
Votuporanga 

São José do Rio Preto 
Catanduva 
Auriflama 
Nhandeara 

Novo Horizonte 
Andradina 
Araçatuba 

Birigui 
Dracena 

Adamantina 
Presidente Prudente 

Tupã 
Marília 

Paraná Paranavaí 
Umuarama 
Cianorte 
Goioerê 

Campo Mourão 
Foz do Iguaçú 

Mato Grosso do Sul Aquidauana 
Alto taquari 
Cassilândia 
Três Lagoas 

Nova Andradina 
Dourados 
Iguatemi 
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Tabela 55 – Regiões afetadas - Café – 2020/A2  
     (conclusão) 

Estado Micro-Regiões 
Mato Grosso Todas 

Goiás Todas 
Distrito Federal Todas 

 
Fonte: Dados da pesquisa, com base em Pinto e Assad (2008) e Deconto (2008) 
 
 
Tabela 56 – Regiões afetadas - Café – 2070/B2 
                                                                                                                             (continua) 

Estado Micro-Regiões 
Rondônia Todas 

Acre Todas 
Amazonas Todas 

Pará Todas 
Tocantins Todas 
Maranhão Todas 

Piauí Todas 
Ceará Todas 

Pernambuco Todas 
Alagoas Todas 
Bahia Todas 

Minas Gerais Paracatu 
Unaí 

Januária 
Janaúba 
Salinas 
Pirapora 

Montes Claros 
Grão Mogol 
Teófilo Otoni 

Almenara 
Araçuaí 

Diamantina 
Capelinha 
Preda Azul 
Nanuque 
Bocaiúva 

Uberlândia 
Frutal 

Patrocínio 
Uberaba 

Três Marias 
Curvelo 

Bom Despacho 
Governador Valadares 

Cataguases 
Espírito Santo Barra de São Francisco 

Alegre 
Linhares 

São Mateus 
Montanha 
Colatina 

Nova Venécia 
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Tabela 56 – Regiões afetadas - Café – 2070/B2  
 (continuação) 

Estado Micro-Regiões 
Rio de Janeiro Rio de Janeiro 

Macacu-Caceribu 
Serrana 

Vassouras 
Barra do Piraí 

Vale do Paraíba Fluminense 
Macaé 

Campos dos Goytacazes 
Itaperuna 

Santo Antônio de Pádua 
São Paulo Jales 

Fernandópolis 
Votuporanga 

São José do Rio Preto 
Catanduva 
Auriflama 
Nhandeara 

Novo Horizonte 
Batatais 

Ribeirão Preto 
Jaboticabal 

Franca 
Ituverava 

São Joaquim da Barra 
Barretos 

Andradina 
Araçatuba 

Birigui 
Bauru 
Lins 

Avaré 
Jaú 

São Carlos 
Araraquara 
Botucatu 
Limeira 

Rio Claro 
Piracicaba 
Dracena 

Adamantina 
Presidente Prudente 

Ourinhos 
Assis 
Tupã 

Marília 
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Tabela 56 – Regiões afetadas - Café – 2070/B2  
                                                                                                                            (conclusão) 

Estado Micro-Regiões 
Paraná Paranavaí 

Umuarama 
Cianorte 
Goioerê 

Campo Mourão 
Toledo 

Cascavel 
Foz do Iguaçú 

Mato Grosso do Sul Todas 
Mato Grosso Todas 

Goiás Todas 
Distrito Federal Todas 

 
Fonte: Dados da pesquisa, com base em Pinto e Assad (2008) e Deconto (2008) 

 
 

Tabela 57 – Regiões afetadas - Feijão – 2020/A2  
       (continua) 

Estado Micro-Regiões 
Tocantins Jalapão 
Maranhão Barão de Grajaú (município) 

São Francisco do Maranhão (município) 
Piauí Litoral Piauiense 

Teresina 
Campo Maior 

Médio Paranaíba Piauiense 
Valença do Piauí 

Picos 
Pio IX 

Alto Médio Canindé 
Ceará Todas 

Rio Grande do Norte Todas 
Paraíba Todas 

Pernambuco Araripina 
Salgueiro 

Pajeú 
Sertão do Moxotó 

Petrolina 
Itaparica 

Vale do Ipanema 
Alto Capiberibe 

Médio Capiberibe 
Brejo Pernambucano 

Mata Setentrional Pernambucana 
Vitória de Santa Antão 

Mata Meridional Pernambucana 
Recife 
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Tabela 57 – Regiões afetadas - Feijão – 2020/A2  
     (conclusão) 

Estado Micro-Regiões 
Bahia Juazeiro 

Paulo Afonso 
Barra 

Bom Jesus da Lapa 
Euclides da Cunha 

Seabra 
Guanambi 

Minas Gerais Januária 
Salinas 

Montes Claros 
Grão Mogol 

Governador Valadares 
Espírito Santo Afonso Cláudio 

São Paulo Birigui 
Mato Grosso Arinos 

Goiás Ceres 
 
Fonte: Dados da pesquisa, com base em Pinto e Assad (2008) e Deconto (2008) 

 
 

Tabela 58 – Regiões afetadas - Feijão – 2070/B2  
                               (continua) 

Estado Micro-Regiões 
Tocantins Jalapão 

Miracema do Tocantins 
Maranhão Baixo Parnaíba Maranhense 

Chapadas do Alto Itapecuru 
Coelho Neto 

Caxias 
Chapadas das Mangabeiras 

Piauí Todas exceto 
Chapadas do Extremo Sul Piauiense 

Ceará Todas 
Rio Grande do Norte Todas 

Paraíba Todas 
Pernambuco Todas 

Bahia Cotegipe 
Santa Maria da Vitória 

Juazeiro 
Paulo Afonso 

Barra 
Bom Jesus da Lapa 

Itaberaba 
Euclides da Cunha 

Seabra 
Guanambi 
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Tabela 58 – Regiões afetadas - Feijão – 2070/B2 
     (conclusão) 

Estado Micro-Regiões 
Minas Gerais Januária 

Salinas 
Pirapora 

Montes Claros 
Grão Mogol 

Bocaiúva 
Diamantina 

Governador Valadares 
Espírito Santo Afonso Cláudio 

Colatina 
Nova Venécia 

Barra de São Francisco 
São Paulo Birigui 

Novo Horizonte 
Mato Grosso Arinos 

Alta Floresta 
Goiás Ceres 

 
Fonte: Dados da pesquisa, com base em Pinto e Assad (2008) e Deconto (2008) 

 
 

Tabela 59 – Regiões afetadas - Mandioca – 2020/A2  
      (continua) 

Estados Micro-Regiões 
Amazonas São Gabriel da Cachoeira (município) 

Japurá (município) 
Uarini (município) 
Rio Preto da Eva 

Pará Almeirim 
Afuá (município) 

Amapá Todas 
Piauí Alto Médio Canindé 
Ceará Sertão de Cratéus 

Sertão de Quixeramobim 
Rio Grande do Norte Mossoró 

Chapada do Apodi 
Médio Oeste 
Vale do Açu 

Serra de São Miguel 
Pau dos Ferros 

Umarizal 
Macau 

Angicos 
Serra de Santana 
Seridó Ocidental 
Seridó Oriental 

Baixa Verde 
Borborema Potiguar 

Agreste Potiguar 
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Tabela 59 – Regiões afetadas - Mandioca – 2020/A2  
(continuação) 

Estados Micro-Regiões 
Paraíba Seridó Ocidental Paraibano 

Seridó Oriental Paraibano 
Cariri Ocidental 
Cariri Oriental 

Pernambuco Araripina 
Salgueiro 

Pajeú 
Sertão do Moxotó 

Petrolina 
Itaparica 

Vale do Ipanema 
Vale do Ipojuca 
Alto Capiberibe 

Médio Capibeirbe 
Garanhus 

Brejo PernambucanO 
Alagoas Serrana do Sertão Alagoano 

Alagoana do Sertão do São Francisco 
Santana do Ipanema 

Batalha 
Bahia Juazeiro 

Paulo Afonso 
Guanambi 

Vitória da Conquista 
Minas Gerais Oliveira 

Poços de Caldas 
Pouso Alegre 

Santa Rita do Sapaucaí 
São Lourenço 
Andrelândia 

Itajubá 
Paraná Pitanga 

Guarapuava 
Palmas 

Prudentópolis 
Irati 

União da Vitória 
São Mateus do Sul 

Cerro Azul 
Lapa 

Curitiba 
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Tabela 59 – Regiões afetadas - Mandioca – 2020/A2 
 (conclusão) 

Estados Micro-Regiões 
Santa Catarina Concórdia 

Canoinhas 
São Bento do Sul 

Curitibanos 
Campos de Lages 

Blumenau 
Ituporanga 

Tijucas 
Florianópolis 

Tabuleiro 
Tubarão 
Criciúma 
Araranguá 

Rio Grande do Sul Erechim 
Sananduva 

Ijuí 
Carazinho 

Passo Fundo 
Cruz Alta 

Não me Toque 
Soledade 
Guaporé 
Vacaria 
Santiago 

Manoel Viana (município) 
Quaraí (município) 

São Borja (município) 
São Francisco de Assis (município) 

Uruguaiana (município) 
Campanha Central 

Campanha Meridional 
Serras de Sudeste 

Pelotas 
Jaguarão 

Litoral Lagunar 

 
Fonte: Dados da pesquisa, com base em Pinto e Assad (2008) e Deconto (2008) 
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Tabela 60 – Regiões afetadas - Mandioca – 2070/B2  
     (continua) 

Estado Micro-Regiões 
Amazonas São Gabriel da Cachoeira (município) 

Uarini (município) 
Pará Almeirim 

Gurupá (município) 
Afuá (município) 

Amapá ´Todas 
Piauí Alto Médio Canindé 
Ceará Serra do Cratéus 

Sertão de Queixeramobim 
Rio Grande do Norte Mossoró 

Chapada do Apodi 
Médio Oeste 
Vale do Açu 

Serra de São Miguel 
Pau dos Ferros 

Umarizal 
Macau 

Angicos 
Serra de Santana 
Seridó Ocidental 
Seridó Oriental 

Baixa Verde 
Borborema Potiguar 

Agreste Potiguar 
Paraíba Seridó Ocidental Paraibano 

Seridó Oriental Paraibano 
Cariri Ocidental 
Cariri Oriental 

Pernambuco Araripina 
Salgueiro 

Pajeú 
Sertão do Moxotó 

Petrolina 
Itaparica 

Vale do Ipanema 
Vale do Ipojuca 
Alto Capiberibe 

Médio Capiberibe 
Garanhus 

Brejo Pernambucano 
Alagoas Serrana do Sertão Alagoano 

Alagoana do Sertão de São Francisco 
Santana do Ipanema 

Batalha 
Bahia Juazeiro 

Paulo Afonso 
Guanambi 

Vitória da Conquista 
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Tabela 60 – Regiões afetadas - Mandioca – 2070/B2  
(conclusão) 

Estado Micro-Regiões 
Minas Gerais Itajubá 

Paraná Pitanga 
Guarapuava 

Palmas 
Prudentópolis 

Irati 
União da Vitória 

São Mateus do Sul 
Cerro Azul 

Lapa 
Curitiba 

Santa Catarina Canoinhas 
São Bento do Sul 

Curitibanos 
Campos de Lages 

Ituporanga 
Tubarão 
Criciúma 
Araranguá 

Rio Grande do Sul Vacaria 
Serras de Sudeste 

Pelotas 
Jaguarão 

Litoral Lagunar 
 
Fonte: Dados da pesquisa, com base em Pinto e Assad (2008) e Deconto (2008) 

 



 

 

234

 

Tabela 61 – Regiões afetadas - Milho – 2020/A2 
 

Estado Micro-Regiões 
Tocantins Jalapão 
Maranhão Chapadinha 

Caxias 
Piauí Todas exceto 

Chapadas do Extremo Sul Piauiense 
Ceará Todas 

Rio Grande do Norte  
Paraíba  

Pernambuco  
Alagoas Serrana do Sertão Alagoano 

Alagoana do Sertão de São Francisco 
Serrana dos Quilombos 
Litoral Norte Alagoano 

Bahia Juazeiro 
Paulo Afonso 

Barra 
Bom Jesus da Lapa 
Senhor do Bonfim 

Irecê 
Jacobina 
Itaberaba 

Feira de Santana 
Jequié 

Livramento do Brumado 
Guanambi 

Vitória da Conquista 
Itapetinga 

Porto Seguro 
Minas Gerais Januária 

Janaúba 
Salinas 

Almenara 
Espírito Santo São Mateus 

São Paulo Araçatuba 
Mato Grosso do Sul Maracaju (município) 

Ponta Porá (município) 
Mato Grosso Arinos 

Alto Teles Pires 
Goiás Ceres 

 
Fonte: Dados da pesquisa, com base em Pinto e Assad (2008) e Deconto (2008) 
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Tabela 62 – Regiões afetadas - Milho – 2070/B2  
(continua) 

Estado Micro-Regiões 
Tocantins Miracema do Tocantins 

Jalapão 
Maranhão Baixo Parnaíba Maranhense 

Chapadinha 
Codó 

Coelho Neto 
Caxias 

Chapadas do Alto Itaperucu 
Porto Franco 

Gerais de Balsas 
Chapadas das Mangabeiras 

Piauí Todas exceto 
Chapadas do Extremo Sul Piauiense 

Ceará Todas 
Rio Grande do Norte Todas 

Paraíba Todas 
Pernambuco Todas 

Alagoas Serrana do Sertão Alagoano 
Alagoana do Sertão de São Francisco 

Palmeiras dos índios 
Serrana dos Quilombos 
Litoral Norte Alagoano 

Sergipe Sergipana do Sertão do São Francisco 
Bahia Juazeiro 

Paulo Afonso 
Barra 

Bom Jesus da Lapa 
Senhor do Bonfim 

Irecê 
Jacobina 
Ituberaba 

Feira de Santana 
Jeremoabo 

Euclides da Cunha 
Ribeira do Pombal 

Serrinha 
Alagoinhas 
Entre Rios 
Boquira 
Seabra 
Jequié 

Livramento do Brumado 
Guanambi 

Vitória da Conquista 
Itapetinga 

Porto Seguro 
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Tabela 62 – Regiões afetadas - Milho – 2070/B2  
(conclusão) 

Estado Micro-Regiões 
Minas Gerais Januária 

Janaúba 
Salinas 

Almenara 
 

Espírito Santo São Mateus 
Rio de Janeiro Três Rios 

São Paulo São José do Rio Preto 
Batatais 

Araçatuba 
Mato Grosso do Sul Nova Andradina 

Maracaju (município) 
Ponta Porá (município) 

Mato Grosso Arinos 
Goiás Ceres 

 
Fonte: Dados da pesquisa, com base em Pinto e Assad (2008) e Deconto (2008) 
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Tabela 63 – Regiões afetadas - Soja – 2020/A2  
(continua) 

Estados Micro-Regiões 
Tocantins Jalapão 
Maranhão Todas 

Piauí Todas 
Ceará Todas 

Alagoas Todas 
Bahia Vale São Franciscano da Bahia 

Minas Gerais Januária 
Janaúba 
Pirapora 

Montes Claros 
Grão Mogol 
Capelinha 

São Paulo Andradina 
Araçatuba 

Birigui 
Bauru 

Jaú 
Paraná Paranavaí 

Umuarama 
Cianorte 
Goioerê 
Astorga 
Porecatu 

Floraí 
Maringá 
Londrina 

Apucarana 
Faxinal 
Ivaiporã 

Assaí 
Cornélio Procópio 

Santa Catarina São Miguel do Oeste 
Águas de Chapecó (município) 

Caibi (município) 
Palmitos (município) 

São Carlos (município) 
Rio Grande do Sul Santa Rosa 

Frederico Westphalen 
Três Passos 

Santo Ângelo 
Ijuí 

Santa Maria 
Restinga Seca 

Campanha Ocidental 
Campanha Central 

Campanha Meridional 
Pelotas 

Jaguarão 
Litoral Lagunar 
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Tabela 63 – Regiões afetadas - Soja – 2020/A2 
   (conclusão) 

Estados Micro-Regiões 
Mato Grosso do Sul Dourados 

Iguatemi 
Mato Grosso Arinos 

Alto Teles Pires 
Goiás Ceres 

 
Fonte: Dados da Pesquisa,com base em Pinto e Assad (2008) e Deconto (2008) 

 
Tabela 64 – Regiões afetadas - Soja – 2070/B2  

    (continua) 
Estados Micro-Regiões 

Rondônia Porto Velho 
Tocantins Bico do Ppagaio 

Araguaína 
Jalapão 

Maranhão Todas 
Piauí Todas 
Ceará Todas 

Alagoas Todas 
Bahia Vale São Franciscano da Bahia 

Minas Gerais Unaí 
Paracatu 
Januária 
Janaúba 
Pirapora 

Montes Claros 
Grão Mogol 
Capelinha 

Três Marias 
Bom Despacho 

Sete Lagoas 
São Paulo Batatais 

Andradina 
Araçatuba 

Birigui 
Lins 

Bauru 
Jaú 

Dracena 
Adamantina 

Presidente Prudente 
Tupã 

Marília 
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Tabela 64 – Regiões afetadas – Soja – 2070/B2 
 (continuação) 

Estados Micro-Regiões 
Paraná Paranavaí 

Umuarama 
Cianorte 
Goioerê 

Campo Mourão 
Astorga 
Porecatu 

Floraí 
Maringá 
Londrina 

Apucarana 
Faxinal 
Ivaiporã 
�ssai 

Cornélio Procópio 
Ibaiti 

Wensceslau Brás 
Toledo 

Cascavel 
Foz do Iguaçu 

Capanema 
Francisco Beltrão 

Pato Branco 
Santa Catarina São Miguel do Oeste 

Chapecó 
Xanxerê 
Joaçaba 

Canoinhas 
São Bento do Sul 

Rio Grande do Sul Santa Rosa 
Frederico Westphalen 

Três Passos 
Santo Ângelo 

Ijuí 
Passo Fundo 

Cruz Alta 
Santa Maria 

Restinga Seca 
Campanha Ocidental 
Campanha Central 

Campanha Meridional 
Serras de Sudeste 

Pelotas 
Jaguarão 

Litoral Lagunar 
Mato Grosso do Sul Aquidauana 

Bodoquena 
Dourados 
Iguatemi 
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Tabela 64 – Regiões afetadas - Soja – 2070/B2  
  (conclusão) 

Estados Micro-Regiões 
Mato Grosso Arinos 

Alto Teles Pires 
Paranatinga 

Goiás São Miguel do Araguaia 
Rio Vermelho 

Aragarças 
Ceres 

 
Fonte: Dados da pesquisa, com base em Pinto e Assad (2008) e Deconto (2008) 
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ANEXO D – RESULTADOS PARA A ATIVIDADE ECONÔMICA POR  ESTADO 
 

 

Tabela 65 - Resultados para a atividade econômica por estado - Cenário 2020/A2 – 

Variação percentual 

 
Estado Resultado PIB Real Estado Resultado PIB Real 

Rondônia -1,24 Alagoas -1,16 
Acre +0,84 Sergipe -0,55 

Amazonas +0,06 Bahia -1,57 
Roraima +0,84 Minas Gerais +0,19 

Pará +0,82 Espírito Santo +0,73 
Amapá -2,93 Rio de Janeiro +0,67 

Tocantins -2,13 São Paulo +1,05 
Maranhão -4,39 Paraná -0,73 

Piauí -12,06 Santa Catarina +0,44 
Ceará -6,42 Rio Grande do Sul +0,03 

Rio Grande do Norte -6,16 Mato Grosso do Sul -7,19 
Paraíba -6,71 Mato Grosso -8,48 

Pernambuco -5,42 Goiás +0,12 
  Distrito Federal +0,05 

 
Fonte: Resultados do modelo. 

 
 
 
 

Tabela 66 - Resultados para a atividade econômica por estado - Cenário 2070/B2 - 

Variação percentual 

 
Estado Resultado PIB Real Estado Resultado PIB Real 

Rondônia -1,37 Alagoas -5,42 
Acre -0,12 Sergipe -0,32 

Amazonas +0,89 Bahia -2,34 
Roraima +0,72 Minas Gerais -0,88 

Pará +1,10 Espírito Santo +1,50 
Amapá -3,89 Rio de Janeiro +0,79 

Tocantins -3,92 São Paulo +0,50 
Maranhão -6,30 Paraná -3,88 

Piauí -16,39 Santa Catarina -0,31 
Ceará -8,84 Rio Grande do Sul +0,30 

Rio Grande do Norte -8,50 Mato Grosso do Sul -9,11 
Paraíba -9,90 Mato Grosso -11,20 

Pernambuco -8,94 Goiás -1,46 
  Distrito Federal +0,20 

 
Fonte: Resultados do modelo. 

 
 

 



 

 

242

 

ANEXO E - RESULTADOS PARA A ATIVIDADE ECONÔMICA, ME RCADO DE 
TRABALHO E USO DA TERRA POR ESTADO E POR PRODUTO 
CENÁRIO 2020/A2 

 
Tabela 67 - Resultados para a atividade econômica por estado e por produto - Cenário 

2020/A2 – Região Norte - Variação percentual 

 
 RO AC AM RR PA AP TO 
Arroz em Casca 10,94 10,03 9,46 9,92 25,29 13,55 -13,00 
Milho em Grão 20,51 8,86 18,36 9,76 16,46 30,07 -11,80 
Trigo e Outros Cereais  -1,49 -3,40 -2,67 -7,36 -11,93 -5,95 -4,17 
Cana de Açúcar -78,86 -79,75 -79,48 -79,24 -74,88 -75,39 4,00 
Soja em Grão 4,71 -2,51 4,49 -7,70 -13,54 -16,16 -26,33 
Mandioca 25,93 29,80 -9,36 30,18 43,92 -80,00 15,54 
Fumo em Folha 2,43 -3,84 -0,92 0,25 -1,66 -1,11 1,23 
Algodão Herbáceo 1,04 -2,46 -1,08 -1,86 -1,55 -1,55 0,15 
Frutas Cítricas 3,70 0,02 0,62 1,91 -4,57 -0,12 1,55 
Café em Grão -80,00 -80,00 -80,00 -12,76 -80,00 -20,10 -80,00 
Exp. Florestal e Silvicultura 1,03 -1,46 -0,55 1,89 -0,52 -1,63 -0,46 
Bovinos, Suínos e Aves 2,19 -0,84 -1,00 -0,27 0,14 2,69 0,72 
Leite Natural 0,34 -1,28 -1,83 0,82 -1,41 -1,78 -0,59 
Outros Prod. e Serv. da 
Lavoura 

2,37 1,34 2,37 2,99 3,49 10,32 -1,59 

Mineração 2,06 0,44 0,78 1,98 2,36 2,83 2,32 
Carnes 1,79 -7,80 -1,27 4,41 -1,04 -3,09 -0,05 
Óleos 2,97 -7,52 -3,55 5,61 -0,53 -2,72 0,31 
Laticínios 1,10 -5,39 -1,80 2,35 -0,51 -2,92 -0,06 
Arroz Beneficiado 2,01 -6,00 -1,11 4,17 -1,95 -3,28 0,68 
Usinagem e Refino de 
Açúcar 

-0,04 -9,06 -5,52 1,54 -6,83 -5,68 -2,81 

Café Processado 1,53 -6,01 -1,17 6,39 0,54 -2,04 0,65 
Outros Produtos 
Alimentares 

1,69 -6,41 -1,70 4,31 -0,74 -2,74 -0,04 

Têxteis, Vestuário e 
Calçados 

0,08 -1,85 -0,34 -1,79 -2,47 0,85 -0,38 

Celulose, Papel e Gráfica 0,62 -1,52 -0,35 -0,29 -0,96 1,25 0,69 
Gasolina 2,41 3,18 1,50 1,30 -2,32 0,55 -0,04 
Gaso álcool 0,24 -1,00 0,03 -0,62 -3,42 -0,07 -0,81 
Álcool 7,05 5,59 3,38 -0,73 0,28 -0,15 7,19 
Óleos Combustíveis e Gás 0,58 -0,39 0,24 -0,07 -2,78 0,95 -0,30 
Petroquímicos 0,24 -0,64 -0,15 -0,14 -1,16 -0,23 0,45 
Outros Manufaturados 1,30 -1,11 -0,25 -0,01 -0,51 -1,70 0,28 
Automóveis 3,76 2,28 3,40 2,53 0,10 7,22 4,70 
Metalúrgicos 1,70 0,31 1,02 0,62 1,76 3,87 1,99 
Comércio -0,12 0,92 0,23 1,05 0,99 -0,85 -1,03 
Transporte 0,46 0,00 -0,12 0,06 0,76 -1,14 -0,51 
Serviços 0,05 0,31 -0,25 0,08 -0,26 -1,43 -0,23 

 
Fonte: Resultados do modelo. 
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Tabela 68 - Resultados para a atividade econômica por estado e por produto - Cenário 

2020/A2 – Região Nordeste - Variação percentual 

 
 MA PI CE RN PB PE AL SE BA 

Arroz em Casca -25,00 -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 -3,50 
Milho em Grão -5,00 -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 -24,20 20,56 -13,40 
Trigo e Outros Cereais  -16,52 -13,17 -21,12 -36,99 -21,31 -31,00 -13,20 -6,11 -7,51 
Cana de Açúcar -49,84 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -64,57 -5,00 
Soja em Grão -80,00 -80,00 -80,00 -8,55 12,59 2,17 -80,00 20,14 6,07 
Mandioca 49,42 -14,50 -2,50 -70,00 -2,33 -79,00 -11,20 82,58 -18,00 
Fumo em Folha -0,36 -2,91 -10,07 -21,89 -17,82 -21,35 -4,55 -1,90 -3,91 
Algodão Herbáceo -4,04 -24,00 -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 -53,30 1,31 -2,35 
Frutas Cítricas -3,86 -4,55 -12,87 -20,87 -8,17 -14,47 -1,98 0,47 -2,26 
Café em Grão -80,00 -80,00 -80,00 -27,60 -80,00 -80,00 -80,00 6,69 -80,00 
Exp. Florestal e 
Silvicultura 

-4,51 -7,77 -12,48 -31,99 -12,72 -22,14 -1,12 -3,95 -1,55 

Bovinos, Suínos e Aves -2,93 -6,72 -11,23 -18,66 -9,70 -10,07 -1,84 0,20 -2,82 
Leite Natural -5,65 -13,97 -10,21 -13,50 -9,11 -7,69 -2,08 -1,36 -3,40 
Outros Prod. e Serv. da 
Lavoura 

-0,45 -27,96 -25,46 -6,40 -31,22 -7,79 2,66 6,96 -5,38 

Mineração 5,62 6,69 1,26 2,33 2,46 2,69 3,08 0,81 0,72 
Carnes -12,56 -32,58 -14,66 -23,27 -12,25 -8,57 -2,45 -0,99 -4,90 
Óleos -15,90 -37,13 -14,84 -26,47 -15,23 -9,09 1,85 -0,01 -4,84 
Laticínios -12,13 -30,35 -12,93 -22,66 -12,19 -9,18 -3,04 -0,35 -3,99 
Arroz Beneficiado -12,48 -29,27 -12,10 -21,99 -8,38 -3,43 -0,51 -0,51 -3,80 
Usinagem e Refino de 
Açúcar 

-21,70 -38,09 -21,51 -23,65 -12,80 -8,91 -1,96 -2,93 -6,69 

Café Processado -11,75 -31,15 -10,56 -21,16 -8,22 -5,63 -0,42 0,17 -2,73 
Outros Produtos 
Alimentares 

-13,15 -29,68 -12,81 -22,53 -11,55 -8,70 -2,38 -1,13 -4,14 

Têxteis, Vestuário e 
Calçados 

-1,08 4,58 1,07 -4,70 -1,84 -1,55 1,22 -3,23 -0,97 

Celulose, Papel e 
Gráfica 

-0,81 5,34 -1,32 -2,23 -2,05 -0,93 3,14 -1,06 -0,78 

Gasolina -3,81 -2,62 -3,76 -3,56 -4,32 -1,17 -1,83 -0,18 0,94 
Gaso-álcool -5,91 -4,81 -6,41 -7,90 -7,05 -7,30 -5,67 -6,31 -3,28 
Álcool -19,55 -5,63 6,33 -0,97 4,91 4,97 14,00 -8,25 13,21 
Óleos Combustíveis e 
Gás 

-3,94 -3,90 -4,84 -5,46 -5,38 -4,72 -3,51 -4,31 0,01 

Petroquímicos -2,06 -2,44 -1,97 -3,31 -2,24 -1,57 0,31 -1,64 1,48 
Outros Manufaturados -0,65 1,55 -2,18 -2,74 -1,99 -1,82 0,63 -1,06 -0,16 
Automóveis 6,72 9,45 1,65 2,16 2,45 2,50 5,37 2,16 1,94 
Metalúrgicos 6,13 6,55 1,92 1,43 2,63 2,21 5,05 1,66 2,03 
Comércio -4,97 -8,72 -4,40 -4,83 -5,42 -4,33 -2,92 -0,48 -0,17 
Transporte -1,85 -6,74 -5,86 -4,77 -7,10 -6,38 -3,61 -0,84 -0,75 
Serviços -1,76 -4,95 -5,07 -5,14 -5,73 -4,66 -2,01 -0,90 -0,91 

 
Fonte: Resultados do modelo. 
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Tabela 69 - Resultados para a atividade econômica por estado e por produto - Cenário 

2020/A2 – Região Sudeste - Variação percentual 

 
 Minas Gerais Espírito Santo Rio de Janeiro São Paulo 
Arroz em Casca -4,00 13,57 11,56 8,80 
Milho em Grão -1,40 -1,00 21,66 -2,00 
Trigo e Outros Cereais  -9,33 -6,15 -2,37 -6,06 
Cana de Açúcar 5,00 2,00 2,50 5,50 
Soja em Grão -3,20 20,09 9,68 -7,00 
Mandioca -11,62 40,65 37,13 36,52 
Fumo em Folha -3,56 -0,69 -0,10 -1,49 
Algodão Herbáceo -7,00 0,00 -1,31 -2,80 
Frutas Cítricas -0,03 0,46 2,15 0,39 
Café em Grão -3,50 -3,59 -1,37 -19,23 
Exp. Florestal e 
Silvicultura 

-1,50 -0,39 0,09 -1,66 

Bovinos, Suínos e Aves -0,19 0,53 0,79 1,44 
Leite Natural 0,42 0,63 1,30 1,69 
Outros Prod. e Serv. da 
Lavoura 

-1,97 -1,19 1,77 -0,17 

Mineração 1,67 2,63 1,35 2,34 
Carnes 0,54 0,45 0,63 0,85 
Óleos 1,71 0,48 1,33 1,52 
Laticínios 0,69 0,60 0,76 0,58 
Arroz Beneficiado 0,87 0,31 0,71 0,58 
Usinagem e Refino de 
Açúcar 

0,66 0,56 0,08 1,79 

Café Processado 1,12 1,12 1,26 1,02 
Outros Produtos 
Alimentares 

0,60 0,37 0,41 0,66 

Têxteis, Vestuário e 
Calçados 

-0,16 0,84 0,32 1,58 

Celulose, Papel e Gráfica -0,33 0,88 0,30 0,55 
Gasolina 0,29 -0,26 1,59 1,10 
Gaso-álcool 0,02 -1,03 0,11 0,12 
Álcool 7,29 7,65 14,01 12,09 
Óleos Combustíveis e 
Gás 

0,19 -0,95 0,90 0,44 

Petroquímicos 0,41 0,50 1,81 1,67 
Outros Manufaturados 0,11 0,66 0,47 1,08 
Automóveis 1,74 2,15 3,19 3,78 
Metalúrgicos 1,97 3,44 2,36 2,62 
Comércio 0,54 -0,33 1,32 1,09 
Transporte 0,64 1,25 0,80 0,92 
Serviços 0,02 0,30 0,24 0,32 
 
Fonte: Resultados do modelo. 
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Tabela 70 - Resultados para a atividade econômica por estado e por produto - Cenário 

2020/A2 – Região Sul e Centro-Oeste - Variação percentual 

 
 PR SC RS MS MT GO DF 
Arroz em Casca 6,23 3,35 6,75 5,48 -2,30 12,89 18,37 
Milho em Grão 9,25 3,41 6,09 -14,60 -2,80 -2,60 20,58 
Trigo e Outros Cereais  -0,89 -2,73 -3,93 -0,81 -1,30 -1,78 1,06 
Cana de Açúcar 7,00 -82,57 -82,68 6,00 6,00 6,00 -81,09 
Soja em Grão -45,30 -5,60 -37,00 -60,00 -36,00 -0,60 12,75 
Mandioca -4,90 -51,20 -16,26 23,01 14,70 27,96 26,17 
Fumo em Folha 1,21 -0,11 -0,59 4,43 2,25 -1,51 1,03 
Algodão Herbáceo -5,06 -2,04 -2,37 0,29 1,95 -0,66 3,02 
Frutas Cítricas 2,54 0,80 0,20 4,98 2,79 0,28 3,77 
Café em Grão -1,62 -5,44 -3,15 -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 
Exp. Florestal e 
Silvicultura 

0,48 -0,32 0,31 0,89 1,92 -0,02 1,11 

Bovinos, Suínos e Aves 2,58 2,29 0,32 2,67 1,82 -0,46 5,15 
Leite Natural 1,39 1,18 0,08 -2,18 0,37 0,29 3,70 
Outros Prod. e Serv. da 
Lavoura 

1,12 0,48 0,63 4,35 -0,23 -0,44 4,97 

Mineração 2,52 1,73 1,21 3,72 3,40 1,73 2,88 
Carnes 1,20 1,27 -0,16 -5,94 -0,09 1,71 6,86 
Óleos 1,44 2,04 0,38 -7,77 0,26 4,14 9,01 
Laticínios 0,54 1,00 0,07 -6,49 -0,13 1,79 6,39 
Arroz Beneficiado 0,92 1,21 0,11 -3,70 0,61 1,10 6,32 
Usinagem e Refino de 
Açúcar 

0,96 -0,02 -1,67 -7,16 -0,36 1,65 6,00 

Café Processado 0,80 0,99 -0,03 -6,29 0,83 2,74 7,16 
Outros Produtos 
Alimentares 

0,60 0,45 -0,13 -5,45 0,08 1,51 5,96 

Têxteis, Vestuário e 
Calçados 

1,83 0,47 1,31 2,26 -1,59 0,10 0,19 

Celulose, Papel e Gráfica 0,88 -0,46 0,22 3,33 2,52 -0,44 0,73 
Gasolina 0,79 0,22 0,79 0,75 0,09 0,15 1,14 
Gaso-álcool 0,05 0,15 0,57 -1,79 -1,40 -0,17 0,91 
Álcool 7,20 6,21 6,53 9,42 10,46 9,43 17,27 
Óleos Combustíveis e 
Gás 

0,19 -0,32 0,75 -0,56 -0,20 0,08 0,68 

Petroquímicos 2,04 0,71 0,31 2,09 0,63 0,16 0,41 
Outros Manufaturados 1,36 0,52 0,39 2,16 1,63 0,16 0,69 
Automóveis 3,88 2,40 3,09 3,47 4,85 0,67 3,08 
Metalúrgicos 3,18 1,16 1,41 4,76 3,39 1,20 1,88 
Comércio -1,03 0,58 0,35 -5,39 -5,70 0,88 0,32 
Transporte 0,74 0,56 0,73 -2,65 -0,48 0,61 0,44 
Serviços 0,61 0,20 0,18 -1,45 -0,40 0,13 -0,13 

 
Fonte: Resultados do modelo. 

 
 
 
 
 
 



 

 

246

 

Tabela 71 - Resultados para o mercado de trabalho por estado e por estrato de renda -

Cenário 2020/A2 – Variação percentual 

 
 OCC1 OCC2 OCC3 OCC4 OCC5 OCC6 OCC7 OCC8 OCC9 OCC10 
RO 1,19 -0,52 1,18 0,52 0,36 0,52 0,53 0,45 -0,01 -0,13 
AC 5,83 3,61 1,67 3,26 2,19 1,67 0,54 0,26 0,04 0,24 
AM -0,13 0,20 0,78 0,14 0,46 0,45 0,43 0,27 -0,11 0,08 
RR 2,44 3,17 1,68 1,79 1,45 1,34 0,21 0,28 0,52 0,14 
PA 2,66 3,87 1,56 1,47 1,02 1,29 0,87 0,36 0,14 0,17 
AP -3,72 -2,86 -0,65 -1,17 -0,73 -0,34 -0,56 -0,89 -1,51 -0,97 
TO 0,58 0,44 0,55 0,40 0,57 0,35 0,17 -0,31 -0,66 0,02 
MA 0,00 -1,01 -1,55 -0,13 -2,44 -8,29 -2,18 -1,47 -1,74 -1,77 
PI -7,35 -7,06 -4,38 -5,84 -4,77 -5,23 -4,40 -10,35 -4,65 -4,26 
CE -4,02 -3,46 -2,58 -2,69 -2,79 -2,80 -3,46 -3,58 -3,57 -3,68 
RN 2,90 -0,21 -5,36 -2,81 -3,14 -4,52 -3,32 -3,74 -4,03 -3,40 
PB -1,14 -4,43 -3,58 -3,69 -5,28 -3,94 -4,20 -5,06 -4,66 -4,60 
PE -2,52 -3,24 -4,05 -3,43 -3,48 -3,25 -3,13 -3,46 -3,59 -3,40 
AL -0,32 -4,35 -7,68 -4,86 -3,04 -2,21 -2,65 -2,42 -1,41 -1,60 
SE 1,62 1,47 -0,93 0,35 0,01 0,05 -0,34 -0,35 -0,75 -0,42 
BA 0,71 -0,58 0,21 -0,20 -0,07 -0,29 -0,19 -0,43 -0,65 -0,40 
MG 1,65 0,53 0,89 0,87 0,59 0,42 0,42 0,28 0,21 0,34 
ES -0,51 -0,27 0,49 -0,42 0,71 0,52 0,70 0,76 0,35 0,42 
RJ -0,54 -0,15 1,17 0,59 0,73 0,80 0,71 0,59 0,30 0,44 
SP -0,32 0,19 0,98 0,25 -0,04 0,03 -0,20 0,19 0,39 0,33 
PR 1,08 1,66 0,91 0,22 0,45 0,42 0,49 0,37 0,41 -0,45 
SC 0,00 0,51 1,56 0,97 0,95 1,01 0,81 0,61 0,33 0,40 
RS 0,97 1,35 1,69 1,27 0,89 0,90 0,71 0,47 0,15 0,33 
MS 0,22 0,17 -1,37 -1,30 -1,13 -2,32 -2,49 -3,13 -2,52 -1,95 
MT 5,96 2,67 1,04 -0,33 -0,98 -0,76 0,50 -0,91 -1,95 -1,75 
GO 0,91 0,97 1,51 1,14 0,78 0,55 0,67 0,17 0,52 1,08 
DF 0,35 0,40 1,43 0,89 0,76 0,68 0,70 0,35 0,01 0,15 

 
Fonte: Resultados do modelo. 
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Tabela 72 - Resultados para o uso da terra por estado e por produto - Cenário 2020/A2 –

Variação percentual – Região Norte 

 
 RO AC AM RR PA AP TO 
Arroz em Casca 3,53 -6,41 -6,01 -7,71 -0,82 16,65 -17,42 
Milho em Grão 8,14 -6,80 -1,92 -7,71 -4,56 24,53 -14,05 
Trigo e Outros Cereais  -2,68 -13,08 -11,67 -15,19 -17,43 5,77 -7,53 
Cana de Açúcar -54,25 -59,75 -58,96 -59,85 -55,77 -44,58 0,00 
Soja em Grão 0,22 -12,66 -8,36 -16,52 -18,36 -0,19 -26,10 
Mandioca 10,44 2,12 -8,70 0,57 7,13 -80,00 2,11 
Fumo em Folha -0,72 -12,10 -10,32 -12,51 -12,76 8,47 -4,90 
Algodão Herbáceo -1,41 -12,64 -10,92 -13,47 -12,70 8,23 -5,42 
Frutas Cítricas -0,08 -11,50 -10,22 -11,97 -12,91 9,02 -4,74 
Café em Grão -80,00 -80,00 -80,00 -18,50 -80,00 -2,48 -80,00 
Exp. Florestal e 
Silvicultura 

-1,54 -11,84 -10,70 -12,21 -12,22 8,16 -5,31 

Bovinos, Suínos e Aves -0,91 -11,84 -10,91 -12,65 -11,89 10,50 -5,11 
Leite Natural -1,93 -12,49 -11,61 -12,67 -12,99 8,31 -5,94 
Outros Prod. e Serv. da 
Lavoura 

-0,70 -10,50 -8,87 -11,03 -10,03 14,37 -2,95 

 
Fonte: Resultados do modelo. 

 
 

Tabela 73 - Resultados para o uso da terra por estado e por produto - Cenário 2020/A2 –

Variação percentual – Região Nordeste 

 
 MA PI CE RN PB PE AL SE BA 
Arroz em 
Casca 

-26,50 -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 -2,91 

Milho em Grão -11,12 -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 -28,22 1,14 -32,34 
Trigo e Outros 
Cereais  

-25,10 -29,44 -65,69 -81,33 -63,58 -78,24 -48,31 -11,99 -17,08 

Cana de 
Açúcar 

-42,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46,37 0,00 

Soja em Grão -80,00 -80,00 -80,00 -76,52 -55,34 -72,89 -80,00 0,01 -10,83 
Mandioca 1,06 -16,00 -1,90 -67,60 -2,36 -75,50 -14,76 25,65 -19,30 
Fumo em 
Folha 

-18,86 -25,44 -63,02 -78,65 -61,98 -76,62 -45,61 -9,22 -14,71 

Algodão 
Herbáceo 

-20,43 -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 -53,33 -8,46 -14,31 

Frutas Cítricas -20,36 -26,19 -63,40 -78,47 -60,37 -75,83 -44,88 -8,63 -14,11 
Café em Grão -80,00 -80,00 -80,00 -79,58 -80,00 -80,00 -80,00 -5,97 -80,00 
Exp. Florestal 
e Silvicultura 

-19,79 -27,18 -63,40 -80,26 -61,40 -76,71 -45,04 -10,16 -14,10 

Bovinos, 
Suínos e Aves 

-19,44 -26,78 -63,48 -78,26 -60,60 -75,21 -44,64 -8,58 -14,48 

Leite Natural -21,17 -30,16 -64,08 -78,53 -61,49 -75,76 -45,66 -9,82 -15,16 
Outros Prod. e 
Serv. da 
Lavoura 

-0,40 -36,02 -31,82 -8,00 -39,03 -8,82 -42,31 -4,94 -4,63 

 
Fonte: Resultados do modelo. 
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Tabela 74 - Resultados para o uso da terra por estado e por produto - Cenário 2020/A2 –

Variação percentual – Região Sudeste 

 Minas Gerais Espírito Santo Rio de 
Janeiro 

São Paulo 

Arroz em Casca -4,86 -16,60 -12,44 -27,09 
Milho em Grão -3,86 -1,26 -8,02 -2,00 
Trigo e Outros Cereais  -36,52 -24,20 -17,96 -32,20 
Cana de Açúcar 0,00 0,00 0,00 0,00 
Soja em Grão -3,10 -14,08 -12,80 -7,39 
Mandioca -8,73 -6,39 -1,94 -17,71 
Fumo em Folha -35,05 -22,31 -16,97 -30,89 
Algodão Herbáceo -16,58 0,00 -17,49 -31,37 
Frutas Cítricas -33,96 -21,97 -16,24 -30,26 
Café em Grão -2,00 -23,52 -17,91 -27,01 
Exp. Florestal e 
Silvicultura 

-34,42 -22,24 -17,07 -31,07 

Bovinos, Suínos e Aves -33,95 -21,86 -16,65 -30,17 
Leite Natural -34,43 -22,32 -16,88 -30,38 
Outros Prod. e Serv. da 
Lavoura 

-3,09 -1,22 -15,78 -0,14 

 
Fonte: Resultados do modelo. 

 
 

Tabela 75 - Resultados para o uso da terra por estado e por produto- Cenário 2020/A2 –

Variação percentual – Região Sul e Centro-Oeste 

 PR SC RS MS MT GO DF 
Arroz em Casca -3,52 -13,68 -9,14 22,83 -2,21 -21,71 -10,69 
Milho em Grão -2,33 -13,52 -9,01 -14,60 -3,27 -3,64 -9,52 
Trigo e Outros Cereais -7,29 -16,33 -13,89 17,42 -1,35 -27,62 -17,76 
Cana de Açúcar 0,00 -64,17 -62,87 0,00 0,00 0,00 -64,17 
Soja em Grão -36,80 -8,14 -43,30 -64,20 -33,30 -0,54 -12,75 
Mandioca -5,75 -53,40 -19,70 31,52 6,68 -16,03 -6,31 
Fumo em Folha -6,43 -15,24 -12,42 20,46 0,44 -27,24 -17,54 
Algodão Herbáceo -8,26 -16,02 -13,14 18,06 0,06 -27,10 -16,69 
Frutas Cítricas -5,66 -14,76 -11,93 20,79 0,72 -26,37 -16,37 
Café em Grão -7,81 -17,55 -13,50 -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 
Exp. Florestal e 
Silvicultura 

-6,80 -15,29 -12,06 18,26 -0,06 -26,75 -17,50 

Bovinos, Suínos e 
Aves 

-5,76 -14,43 -11,97 19,25 0,07 -26,81 -16,31 

Leite Natural -6,54 -15,01 -12,38 16,83 -0,82 -27,16 -16,92 
Outros Prod. e Serv. da 
Lavoura 

-6,27 -14,73 -11,67 20,36 -0,47 -0,75 -15,96 

 
Fonte: Resultados do modelo. 



 

 

249

 

Tabela 76 - Resultados para o índice de preços por estado - Cenário 2020/A2 – Variação 

percentual  

 
 POF1 POF2 POF3 POF4 POF5 POF6 POF7 POF8 POF9 POF10 
RO 0,01 0,01 0,09 -0,03 0,08 -0,16 -0,16 -0,22 -0,23 -0,25 
AC 0,46 0,44 0,32 0,42 0,28 0,13 0,14 0,08 0,07 0,03 
AM 0,52 0,47 0,37 0,26 0,27 0,20 0,26 0,08 0,03 0,04 
RR 0,40 0,43 0,32 0,29 0,26 0,12 0,09 0,09 0,07 0,06 
PA 0,66 0,63 0,56 0,47 0,49 0,30 0,25 0,12 0,11 0,09 
AP 1,10 1,00 1,27 1,06 1,02 0,26 0,42 0,27 0,19 0,30 
TO 0,54 0,26 0,17 0,00 -0,08 -0,01 -0,04 -0,13 -0,11 -0,24 
MA 0,76 0,68 0,54 0,10 0,05 0,17 -0,30 -0,30 -0,51 -0,65 
PI 1,76 1,46 0,59 0,13 0,29 -0,67 -0,38 -1,13 -1,06 -1,22 
CE 3,56 2,84 1,70 1,45 0,87 0,17 -0,11 -0,04 -0,49 -0,52 
RN 4,80 3,35 3,15 2,24 1,25 0,83 0,53 0,60 0,09 -0,24 
PB 4,14 3,26 1,84 1,55 1,14 0,65 0,00 -0,13 -0,64 -0,65 
PE 2,71 1,93 1,46 0,62 0,43 -0,16 -0,25 0,00 -0,61 -0,66 
AL 1,13 0,75 0,37 -0,12 -0,42 -0,60 -0,85 -1,05 -0,89 -1,05 
SE 0,87 0,58 0,46 0,18 0,27 0,05 0,03 -0,07 -0,13 -0,04 
BA 1,28 1,10 0,75 0,58 0,38 0,34 0,00 0,01 -0,08 -0,11 
MG 0,51 0,41 0,42 0,25 0,24 0,15 0,02 0,16 -0,07 -0,09 
ES 0,32 0,22 0,12 0,03 0,04 -0,02 -0,09 -0,22 -0,15 -0,17 
RJ 0,34 0,13 0,13 0,12 -0,04 0,01 -0,18 -0,10 -0,05 -0,12 
SP 0,07 0,02 -0,13 -0,10 -0,24 -0,24 -0,27 -0,25 -0,26 -0,40 
PR -0,12 -0,20 -0,33 -0,34 -0,41 -0,52 -0,50 -0,53 -0,45 -0,45 
SC 0,25 0,19 0,12 0,07 0,05 0,06 -0,05 -0,07 -0,02 -0,06 
RS 0,36 0,33 0,28 0,31 0,14 0,11 0,01 0,04 -0,01 -0,07 
MS 0,16 -0,10 -0,23 -0,31 -0,47 -0,56 -0,71 -0,77 -0,85 -0,97 
MT -0,04 -0,19 -0,21 -0,30 -0,49 -0,49 -0,61 -0,60 -0,78 -0,80 
GO 0,25 0,04 0,15 0,08 -0,01 -0,15 -0,06 -0,07 -0,08 -0,12 
DF -0,09 -0,09 -0,25 -0,34 -0,21 -0,27 -0,30 -0,23 -0,33 -0,34 

 
Fonte: Resultados do modelo. 
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ANEXO F - RESULTADOS PARA A ATIVIDADE ECONÔMICA, ME RCADO DE 
TRABALHO E USO DA TERRA POR ESTADO E POR PRODUTO - 
2070/B2 

 

Tabela 77 - Resultados para a atividade econômica por estado e por produto – Cenário 

2070/B2 – Região Norte - Variação percentual 

 
 RO AC AM RR PA AP TO 
Arroz em Casca 11,67 10,55 8,10 10,24 26,13 15,58 -16,00 
Milho em Grão 19,78 8,57 16,51 9,92 16,63 29,95 -23,80 
Trigo e Outros Cereais  -0,09 -0,06 -1,31 -4,55 -12,77 -3,85 -4,10 
Cana de Açúcar 31,56 29,33 26,78 26,04 23,74 25,30 -2,00 
Soja em Grão 13,42 11,47 22,34 -3,59 -7,87 -12,13 -30,80 
Mandioca 20,33 22,63 -2,67 22,46 35,85 -80,00 13,82 
Fumo em Folha 0,98 -3,79 -1,70 -1,32 -3,08 -1,45 -0,97 
Algodão Herbáceo 3,40 0,73 0,30 0,58 0,25 1,68 1,97 
Frutas Cítricas 6,44 0,81 1,26 3,26 -2,01 0,85 2,13 
Café em Grão -80,00 -80,00 -80,00 -11,09 -80,00 -23,63 -80,00 
Exp. Florestal e 
Silvicultura 

3,33 1,35 -0,30 3,15 1,93 0,24 2,80 

Bovinos, Suínos e Aves 0,89 -1,71 -1,17 -0,41 -0,89 2,91 -1,49 
Leite Natural -0,33 -2,40 -3,54 1,08 -3,26 -1,57 -2,37 
Outros Prod. e Serv. da 
Lavoura 

3,50 2,04 1,24 3,70 4,09 9,05 -2,92 

Mineração 3,93 2,95 1,67 3,81 5,94 6,59 3,81 
Carnes 4,67 -5,65 -1,45 10,38 1,21 0,54 0,30 
Óleos 6,73 -4,85 -7,03 9,42 2,03 1,19 0,82 
Laticínios 2,74 -3,30 -1,16 8,89 1,15 0,02 -0,25 
Arroz Beneficiado 6,18 -2,77 -0,30 11,26 2,18 1,98 3,22 
Usinagem e Refino de 
Açúcar 

8,40 -4,65 -2,14 10,99 -3,88 0,05 -1,33 

Café Processado 3,83 -2,87 -0,66 13,44 3,14 2,07 1,41 
Outros Produtos 
Alimentares 

2,94 -6,36 -2,83 7,53 -0,14 -2,18 -1,78 

Têxteis, Vestuário e 
Calçados 

-1,40 -3,08 -0,50 -3,15 -4,74 1,04 -2,17 

Celulose, Papel e 
Gráfica 

1,14 -0,69 -1,16 0,29 -0,51 2,76 1,05 

Gasolina 2,81 4,21 1,75 1,72 -3,32 0,16 -0,79 
Gaso-álcool -0,26 -1,22 -1,15 -0,74 -6,34 -1,68 -2,59 
Álcool 2,33 -2,53 -1,03 4,51 0,34 2,33 -1,85 
Óleos Combustíveis e 
Gás 

1,40 0,61 0,33 0,94 -3,92 1,55 -0,60 

Petroquímicos 3,22 3,02 1,37 0,43 0,23 3,23 -0,70 
Outros Manufaturados 4,01 1,27 0,39 1,91 0,95 -0,56 1,21 
Automóveis 9,24 8,31 8,57 9,34 2,68 17,75 11,46 
Metalúrgicos 4,39 4,24 3,09 3,85 5,30 9,35 5,35 
Comércio 0,19 0,27 1,70 1,71 2,37 -1,45 -1,99 
Transporte 0,88 -0,12 0,26 0,89 1,37 -2,01 -1,42 
Serviços -0,19 -0,58 -0,32 -0,30 -1,15 -2,71 -1,20 

 
Fonte: Resultados do modelo. 
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Tabela 78 - Resultados para a atividade econômica por estado e por produto - cenário 

2070/B2 – Região Nordeste - Variação percentual 

 
 MA PI CE RN PB PE AL SE BA 
Arroz em Casca -36,00 -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 -3,50 
Milho em Grão -34,70 -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 -40,90 30,05 -

36,20 
Trigo e Outros 
Cereais  

-17,86 -29,93 -48,55 -66,13 -46,30 -60,45 -25,72 -7,93 -8,41 

Cana de Açúcar 1,79 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 26,42 -
10,00 

Soja em Grão -80,00 -80,00 -80,00 -42,93 -12,25 -32,38 -80,00 30,84 15,46 
Mandioca 38,26 -14,50 -2,50 -70,00 -2,33 -79,00 -11,20 83,91 -

19,60 
Fumo em Folha -3,78 -22,74 -37,50 -43,58 -34,53 -48,74 -8,85 2,19 -4,70 
Algodão Herbáceo -4,10 -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 -53,30 1,19 -1,63 
Frutas Cítricas -3,47 -17,16 -31,10 -35,71 -20,07 -42,84 -6,12 5,99 -1,40 
Café em Grão -80,00 -80,00 -80,00 -59,69 -80,00 -80,00 -80,00 5,93 -

80,00 
Exp. Florestal e 
Silvicultura 

-3,56 -18,42 -38,89 -60,43 -35,57 -51,92 -11,68 1,36 1,27 

Bovinos, Suínos e 
Aves 

-8,74 -20,30 -22,84 -34,92 -17,50 -25,07 -4,66 5,24 -5,12 

Leite Natural -10,28 -16,55 -13,94 -18,37 -13,19 -13,44 -7,75 -0,81 -5,73 
Outros Prod. e 
Serv. da Lavoura 

-12,67 -40,44 -25,46 -6,40 -31,22 -10,39 -10,61 10,09 -6,32 

Mineração 9,69 10,77 3,46 4,51 3,43 3,85 1,47 1,75 1,72 
Carnes -13,46 -32,13 -18,18 -30,94 -16,11 -13,91 -4,31 7,31 -5,50 
Óleos -15,83 -38,10 -21,24 -36,29 -20,32 -16,96 0,90 10,24 -6,01 
Laticínios -13,38 -30,79 -17,30 -30,22 -16,31 -15,45 -4,53 6,31 -4,86 
Arroz Beneficiado -10,55 -27,18 -14,04 -27,01 -10,03 -5,55 -0,47 7,72 -2,69 
Usinagem e Refino 
de Açúcar 

-19,68 -37,40 -25,39 -32,61 -17,38 -20,68 -11,46 7,41 -6,74 

Café Processado -10,75 -30,16 -13,77 -27,69 -11,15 -9,90 -2,08 9,10 -2,30 
Outros Produtos 
Alimentares 

-15,35 -31,72 -18,55 -31,25 -17,11 -15,82 -6,03 4,16 -5,86 

Têxteis, Vestuário 
e Calçados 

-2,47 4,90 2,56 -5,24 -3,31 -2,21 -1,97 -4,20 -1,72 

Celulose, Papel e 
Gráfica 

-0,56 4,91 -2,16 -3,90 -3,93 -1,90 0,20 -1,15 -0,63 

Gasolina -3,52 -3,99 -5,73 -5,31 -7,17 -2,16 -4,43 0,62 0,70 
Gaso-álcool -8,10 -7,94 -10,08 -11,99 -11,31 -11,09 -10,04 -8,66 -5,65 
Álcool -1,08 -15,31 -7,41 -7,90 -7,98 -8,86 -7,79 5,17 -6,59 
Óleos 
Combustíveis e 
Gás 

-3,37 -5,34 -7,31 -7,89 -8,26 -6,91 -6,27 -4,59 -0,55 

Petroquímicos -0,64 -4,37 -2,55 -6,11 -5,18 -0,82 -0,59 -0,15 2,43 
Outros 
Manufaturados 

-0,63 3,13 -2,25 -3,22 -2,10 -2,62 -1,79 -0,53 -0,29 

Automóveis 15,80 18,44 5,21 5,84 6,17 6,28 7,49 5,82 5,68 
Metalúrgicos 11,79 12,57 4,94 3,99 4,68 4,09 4,64 3,29 5,07 
Comércio -5,71 -12,28 -6,14 -6,66 -7,72 -6,90 -4,68 -0,15 -0,33 
Transporte -2,42 -10,04 -8,49 -6,56 -10,34 -9,86 -4,87 -1,13 -1,25 
Serviços -3,71 -8,05 -7,49 -7,70 -8,48 -7,50 -3,93 -1,68 -1,84 

 
Fonte: Resultados do modelo. 
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Tabela 79 - Resultados para a atividade econômica por estado e por produto - Cenário 

2070/B2 – Região Sudeste - Variação percentual 

 
 Minas Gerais Espírito Santo Rio de Janeiro São Paulo 
Arroz em Casca -4,00 10,72 9,26 2,45 
Milho em Grão -1,40 -1,00 17,42 -7,15 
Trigo e Outros Cereais  -10,29 -7,13 -3,71 -7,71 
Cana de Açúcar -2,00 -3,00 -4,00 -3,50 
Soja em Grão -33,00 48,33 30,49 -32,08 
Mandioca -1,15 29,23 26,47 19,80 
Fumo em Folha -7,13 -6,82 -5,15 -8,53 
Algodão Herbáceo -7,00 0,00 -0,08 -5,40 
Frutas Cítricas -2,06 -0,22 1,70 -3,67 
Café em Grão -16,60 -7,22 -5,51 -72,20 
Exp. Florestal e 
Silvicultura 

-0,91 0,69 2,32 -2,65 

Bovinos, Suínos e Aves -2,67 1,10 0,32 -1,35 
Leite Natural -2,89 -1,75 -1,43 -2,28 
Outros Prod. e Serv. da 
Lavoura 

-2,65 -1,57 1,36 -0,32 

Mineração 4,10 5,90 3,27 2,74 
Carnes -2,93 0,62 0,02 -3,69 
Óleos -4,44 2,41 2,31 -0,71 
Laticínios -2,97 1,35 0,09 -0,88 
Arroz Beneficiado -2,04 2,78 1,73 0,47 
Usinagem e Refino de 
Açúcar 

-4,76 -0,90 -1,81 -6,24 

Café Processado -2,72 -1,36 0,64 -4,12 
Outros Produtos 
Alimentares 

-2,96 -1,38 -1,62 -2,18 

Têxteis, Vestuário e 
Calçados 

-0,44 0,94 1,04 1,96 

Celulose, Papel e Gráfica 0,07 2,57 0,39 0,28 
Gasolina -0,08 -0,84 1,61 1,22 
Gaso-álcool -1,83 -2,94 -1,41 -0,82 
Álcool -2,32 -2,92 -2,96 -2,23 
Óleos Combustíveis e 
Gás 

0,15 -1,51 1,20 0,90 

Petroquímicos 0,78 1,98 2,59 2,53 
Outros Manufaturados 1,09 2,17 0,85 2,15 
Automóveis 4,58 5,74 8,37 8,37 
Metalúrgicos 5,56 8,25 6,29 5,22 
Comércio -0,01 0,63 1,65 1,39 
Transporte 0,66 2,87 1,28 1,17 
Serviços -0,80 0,22 -0,14 -0,03 

 
Fonte: Resultados do modelo. 
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Tabela 80 - Resultados para a atividade econômica por estado e por produto - Cenário 

2070/B2 – Região Sul e Centro-Oeste - Variação percentual 

 PR SC RS MS MT GO DF 
Arroz em Casca 8,26 -1,67 4,51 5,44 -2,30 11,11 19,24 
Milho em Grão 8,44 -0,44 4,06 -17 -2,8 -2,6 22,99 
Trigo e Outros 
Cereais  

0,88 -2,96 -2,47 -1,46 -3,4 -4,34 1,62 

Cana de Açúcar -4,00 24,82 23,85 -1,5 -1,5 -1,5 30,79 
Soja em Grão -76,3 -85 -59,5 -61,5 -37,3 -3,2 33,08 
Mandioca -6,83 -26,84 -0,87 17,87 12,8 20,83 24,57 
Fumo em Folha 1,48 -0,23 0,84 1,12 -3,28 -7,41 -1,96 
Algodão Herbáceo 1,99 -0,42 0,55 0,8 0,01 -1,94 6,29 
Frutas Cítricas 2,41 -1,00 -0,26 4,34 1,29 0,17 5,47 
Café em Grão -2,2 -9,06 -5,16 -80 -80 -80 -80 
Exp. Florestal e 
Silvicultura 

3,63 1,36 1,25 3,28 2,55 1,56 5,41 

Bovinos, Suínos e 
Aves 

-0,71 0,34 -0,54 -0,75 -2,40 -2,85 7,97 

Leite Natural -7,95 -3,51 -1,89 -4,43 -2,35 -2,1 3,42 
Outros Prod. e 
Serv. da Lavoura 

2,94 0,24 1,61 5,28 -1,23 -0,44 7,15 

Mineração 4,73 4,58 3,29 5,13 2,2 2,37 4,28 
Carnes -10,64 -6,8 -4,51 -7,01 -1,44 1,06 10,65 
Óleos -15,47 -5,15 -4 -9,03 -1,62 4,79 14,74 
Laticínios -6,37 -2,16 -1,2 -6,74 -0,96 1,64 10,12 
Arroz Beneficiado -3,63 -0,1 -0,26 -3,29 0,66 1,41 11,63 
Usinagem e 
Refino de Açúcar 

-14,97 -5,27 -3,92 -10,37 -2,01 1,05 10,99 

Café Processado -6,96 -2,36 -1,57 -6,63 -0,45 2,70 12,48 
Outros Produtos 
Alimentares 

-7,50 -1,71 1,88 -7,56 -2,38 -0,25 8,09 

Têxteis, Vestuário 
e Calçados 

4,10 3,08 2,84 2,28 -3,25 -1,21 0,50 

Celulose, Papel e 
Gráfica 

2,02 0,32 1,33 1,49 -0,62 -1,97 1,76 

Gasolina 0,06 0,75 1,15 0,40 -0,16 -0,32 0,67 
Gaso-álcool -3,00 -0,88 -0,52 -2,78 -1,7 -1,69 0,64 
Álcool -3,51 -0,93 -1,98 -1,70 -1,97 -2,26 0,32 
Óleos 
Combustíveis e 
Gás 

-0,60 0,00 0,81 -0,20 0,21 -0,2 1,53 

Petroquímicos 2,79 3,43 3,27 0,89 -0,10 0,93 4,31 
Outros 
Manufaturados 

3,74 3,17 2,02 2,97 0,57 -0,17 2,83 

Automóveis 9,62 7,12 8,56 5,87 8,50 1,75 7,89 
Metalúrgicos 8,12 5,13 4,93 6,21 2,54 1,90 4,93 
Comércio -3,21 -0,46 0,77 -5,33 -5,71 0,83 0,34 
Transporte 0,15 0,56 1,53 -2,76 -1,93 0,31 0,73 
Serviços -0,33 -0,22 0,36 -2,17 -1,38 -0,69 0,01 

 
Fonte: Resultados do modelo. 
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Tabela 81 - Resultados para o mercado de trabalho por estado e por estrato de renda - 

Cenário 2070/B2 – Variação percentual 

 
 OCC1 OCC2 OCC3 OCC4 OCC5 OCC6 OCC7 OCC8 OCC9 OCC10 
RO 1,69 -0,07 1,31 0,77 0,50 0,46 0,38 0,19 0,05 -0,08 
AC 4,81 3,14 1,05 2,53 1,58 0,86 -0,36 -0,48 -0,48 -0,42 
AM 0,61 1,22 0,99 0,59 0,95 0,68 0,62 0,59 0,47 0,58 
RR 2,76 3,58 1,63 1,82 1,94 1,32 0,34 -0,12 0,41 -0,09 
PA 3,39 3,99 1,66 1,45 0,85 0,92 0,29 0,09 0,42 0,06 
AP -3,96 -2,73 -1,32 -1,51 -1,37 -1,06 -1,15 -1,94 -2,21 -1,88 
TO 0,23 0,41 0,39 0,15 -0,16 -0,17 -0,73 -0,52 -0,60 -0,61 
MA -0,78 -2,27 -2,59 -0,71 -3,14 -9,31 -3,02 -2,89 -2,97 -3,18 
PI -9,70 -9,16 -6,60 -8,29 -7,63 -6,79 -7,43 -11,98 -7,03 -6,81 
CE -4,47 -4,11 -3,78 -3,48 -3,94 -4,23 -5,28 -5,33 -4,83 -5,23 
RN 2,79 -0,02 -5,85 -3,93 -4,62 -6,27 -4,85 -5,29 -5,28 -4,48 
PB -0,55 -3,88 -4,71 -4,44 -5,53 -4,66 -5,97 -6,42 -6,50 -6,39 
PE -2,51 -2,99 -4,15 -4,36 -4,65 -4,88 -5,17 -5,38 -5,40 -5,36 
AL -0,13 -1,10 -0,54 -1,75 -2,22 -2,98 -3,54 -3,29 -3,35 -2,88 
SE 3,72 3,31 0,89 0,78 -0,21 -0,16 -1,04 -0,78 -1,06 -0,61 
BA 1,68 0,13 0,10 -0,37 -0,45 -0,69 -0,69 -1,00 -0,94 -0,67 
MG 1,50 0,58 0,54 0,27 0,23 -0,13 0,08 0,11 0,10 0,19 
ES 0,09 0,59 1,40 1,39 1,07 1,54 0,69 1,13 0,96 0,79 
RJ -0,18 0,26 1,09 0,79 0,68 0,62 0,35 0,36 0,36 0,53 
SP -0,17 0,20 1,32 0,65 1,04 0,88 0,72 0,66 0,54 0,58 
PR 0,30 0,10 0,35 0,05 -1,30 -0,48 -1,17 -1,05 -0,37 -1,36 
SC -0,22 -0,20 0,32 0,65 0,52 0,02 0,04 0,37 0,25 0,05 
RS 0,61 1,16 1,59 1,34 0,92 0,95 0,64 0,56 0,61 0,70 
MS -0,03 0,15 -0,80 -0,15 -0,57 -1,88 -1,56 -1,46 -2,10 -2,04 
MT 5,71 2,32 1,34 0,22 0,11 0,02 0,61 1,03 -0,13 -0,09 
GO 1,14 1,70 1,89 0,93 1,56 1,46 1,77 0,72 0,40 1,78 
DF 1,09 1,56 2,03 1,55 1,11 0,76 0,73 0,34 0,26 0,34 

 
Fonte: Resultados do modelo. 
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Tabela 82 - Resultados para o uso da terra por estado e por produto - Cenário 2070/B2 –

Variação percentual – Região Norte 

 
 RO AC AM RR PA AP TO 
Arroz em Casca -8,62 -16,12 -18,71 -17,84 -11,47 -0,01 -22,54 
Milho em Grão -5,06 -16,78 -15,28 -17,85 -15,05 6,10 -29,25 
Trigo e Outros 

Cereais  
-13,78 -20,87 -22,60 -23,61 -27,12 -9,18 -20,04 

Cana de Açúcar -0,66 -9,20 -11,56 -12,03 -12,55 4,36 0,00 
Soja em Grão -8,00 -16,12 -13,19 -23,83 -25,11 -13,32 -27,59 

Mandioca -5,04 -11,36 -7,60 -13,30 -7,62 -80,00 -12,36 
Fumo em Folha -13,30 -21,62 -22,49 -22,80 -23,12 -8,03 -18,68 

Algodão 
Herbáceo 

-12,23 -20,54 -21,93 -22,02 -21,74 -6,53 -17,42 

Frutas Cítricas -10,89 -20,51 -21,57 -21,03 -21,69 -6,93 -17,36 
Café em Grão -80,00 -80,00 -80,00 -26,81 -80,00 -19,22 -80,00 

Exp. Florestal e 
Silvicultura 

-12,37 -20,08 -22,15 -21,17 -21,05 -7,17 -16,84 

Bovinos, Suínos 
e Aves 

-13,34 -21,47 -22,67 -22,42 -22,14 -5,93 -18,82 

Leite Natural -14,27 -22,38 -24,02 -22,42 -23,71 -8,21 -19,69 
Outros Prod. e 

Serv. da Lavoura 
-12,13 -19,50 -20,66 -20,35 -19,61 -2,43 -5,85 

 
Fonte: Resultados do modelo. 

 
Tabela 83 - Resultados para o uso da terra por estado e por produto - Cenário 2070/B2 –

Variação percentual – Região Nordeste 
 

 MA PI CE RN PB PE AL SE BA 
Arroz em 
Casca 

-35,51 -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 -2,91 

Milho em Grão -29,60 -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 -3,02 -74,37 
Trigo e Outros 
Cereais  

-45,33 -85,87 -95,06 -98,02 -93,68 -97,29 -77,30 -19,89 -22,83 

Cana de 
Açúcar 

-39,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,87 0,00 

Soja em Grão -80,00 -80,00 -80,00 -97,01 -91,04 -96,00 -80,00 -3,64 -12,78 
Mandioca -27,69 -16,00 -1,90 -67,60 -2,36 -75,50 -14,76 16,43 -21,00 
Fumo em 
Folha 

-40,99 -84,97 -94,30 -97,03 -92,56 -96,73 -74,31 -14,72 -20,65 

Algodão 
Herbáceo 

-41,08 -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 -53,33 -15,85 -19,55 

Frutas Cítricas -40,88 -84,26 -93,80 -96,70 -91,56 -96,49 -73,92 -13,58 -19,30 
Café em Grão -80,00 -80,00 -80,00 -97,71 -80,00 -80,00 -80,00 -13,80 -80,00 
Exp. Florestal 
e Silvicultura 

-40,35 -84,36 -94,37 -97,74 -92,81 -96,87 -74,88 -15,09 -18,45 

Bovinos, 
Suínos e Aves 

-42,37 -84,76 -93,65 -96,91 -91,57 -95,98 -73,87 -13,76 -21,03 

Leite Natural -43,69 -85,36 -93,97 -97,07 -92,31 -96,27 -75,48 -16,99 -21,77 
Outros Prod. e 
Serv. da 
Lavoura 

-14,75 -50,55 -31,82 -8,00 -39,03 -12,98 -73,50 -11,06 -5,56 

 
Fonte: Resultados do modelo. 
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Tabela 84 - Resultados para o uso da terra por estado e por produto - Cenário 2070/B2 –

Variação percentual – Região Sudeste 

 Minas Gerais Espírito Santo Rio de Janeiro São Paulo 
Arroz em Casca -4,86 -31,90 -24,85 -47,24 
Milho em Grão -3,86 -1,26 -21,50 -8,00 
Trigo e Outros 
Cereais  

-48,19 -37,97 -29,39 -50,16 

Cana de Açúcar 0,00 0,00 0,00 0,00 
Soja em Grão -30,73 -19,98 -16,81 -35,90 
Mandioca -0,80 -25,95 -18,34 -42,51 
Fumo em Folha -47,59 -37,96 -29,95 -50,48 
Algodão 
Herbáceo 

-16,58 0,00 -27,99 -49,54 

Frutas Cítricas -46,22 -35,77 -27,48 -49,07 
Café em Grão -14,52 -38,12 -30,44 -73,11 
Exp. Florestal e 
Silvicultura 

-45,77 -35,37 -27,23 -48,78 

Bovinos, Suínos 
e Aves 

-46,42 -35,50 -28,00 -48,95 

Leite Natural -47,25 -36,95 -29,16 -49,62 
Outros Prod. e 
Serv. da Lavoura 

-3,20 -1,62 -26,82 -0,26 

 
Fonte: Resultados do modelo. 

 
Tabela 85 - Resultados para o uso da terra por estado e por produto - Cenário 2070/B2 –

Variação percentual – Região Sul e Centro-Oeste 

 PR SC RS MS MT GO DF 
Arroz em Casca 31,66 -21,27 -19,06 4,42 -2,21 -39,16 -23,48 
Milho em Grão 31,62 -20,70 -19,01 -17,50 -3,27 -3,64 -21,97 
Trigo e Outros Cereais 26,84 -21,84 -22,05 -0,15 -22,98 -44,03 -29,63 
Cana de Açúcar 0,00 -10,42 -11,29 0,00 0,00 0,00 -19,32 
Soja em Grão -77,13 -80,00 -63,83 -65,77 -35,05 -1,99 -18,57 
Mandioca -8,13 -37,92 -1,40 9,76 -16,42 -36,14 -20,74 
Fumo em Folha 27,05 -20,73 -20,60 1,16 -22,93 -44,93 -30,91 
Algodão Herbáceo 28,64 -20,77 -20,65 1,00 -21,58 -43,20 -27,85 
Frutas Cítricas 27,79 -21,02 -20,94 2,80 -21,03 -42,52 -28,16 
Café em Grão 24,65 -24,45 -23,05 -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 
Exploração Florestal e 
Silvicultura 

28,37 -20,04 -20,46 2,21 -20,62 -42,06 -28,18 

Bovinos, Suínos e Aves 26,19 -20,84 -21,28 0,10 -22,57 -43,45 -28,02 
Leite Natural 21,85 -22,48 -22,15 -1,76 -23,12 -44,11 -29,67 
Outros Produtos e Serviços 
da Lavoura 

28,03 -20,23 -20,12 3,34 -2,15 -0,74 -27,60 

 
Fonte: Resultados do modelo. 
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Tabela 86 - Resultados para o índice de preços por estado - Cenário 2070/B2 – Variação 

percentual  

 
 POF1 POF2 POF3 POF4 POF5 POF6 POF7 POF8 POF9 POF10 
RO 0,29 0,15 0,27 -0,09 0,12 -0,41 -0,54 -0,58 -0,79 -0,94 
AC 0,86 0,83 0,33 0,44 0,12 0,00 -0,27 -0,54 -0,58 -0,51 
AM 0,99 0,92 0,60 0,33 0,34 0,17 0,33 -0,11 -0,20 -0,21 
RR 0,86 0,75 0,43 0,25 0,21 -0,28 -0,04 -0,32 -0,46 -0,50 
PA 1,49 1,42 1,15 0,94 0,93 0,48 0,29 0,02 0,01 -0,28 
AP 1,72 1,68 1,76 1,61 1,20 0,16 0,37 0,20 -0,14 0,13 
TO 1,51 0,64 0,45 -0,05 -0,20 -0,04 -0,13 -0,43 -0,30 -0,91 
MA 2,05 1,86 1,44 0,51 0,47 0,41 -0,36 -0,38 -0,87 -1,27 
PI 3,28 2,52 1,32 0,53 0,73 -0,90 -0,54 -1,80 -1,71 -2,08 
CE 4,54 3,61 2,10 1,58 0,78 -0,12 -0,53 -0,58 -1,10 -1,38 
RN 6,05 4,20 3,99 2,79 1,47 1,12 0,40 0,36 -0,24 -0,82 
PB 5,68 4,46 2,57 2,09 1,46 0,83 -0,15 -0,27 -1,10 -1,26 
PE 4,11 2,97 2,26 0,91 0,92 -0,31 -0,31 -0,12 -1,19 -1,20 
AL 2,75 2,19 1,52 0,64 0,15 -0,13 -0,61 -0,82 -0,80 -1,12 
SE 1,78 1,33 0,91 0,53 0,47 -0,03 0,07 -0,31 -0,52 -0,44 
BA 2,30 1,97 1,29 0,86 0,62 0,42 0,01 -0,17 -0,38 -0,58 
MG 1,21 1,00 0,91 0,50 0,51 0,31 0,15 0,03 -0,42 -0,54 
ES 0,91 0,77 0,45 0,12 0,29 -0,06 -0,13 -0,27 -0,45 -0,65 
RJ 0,70 0,72 0,38 0,27 0,15 0,11 -0,15 -0,21 -0,40 -0,49 
SP 0,68 0,43 0,30 0,39 0,05 0,02 -0,14 -0,37 -0,46 -0,58 
PR 0,25 0,36 0,11 -0,12 -0,27 -0,49 -0,68 -0,82 -0,94 -1,24 
SC 0,38 0,36 0,06 -0,14 -0,22 -0,17 -0,36 -0,58 -0,63 -0,83 
RS 0,39 0,27 0,17 0,20 -0,05 -0,14 -0,32 -0,44 -0,66 -0,83 
MS 1,05 0,56 0,43 0,29 -0,08 -0,28 -0,58 -0,61 -0,91 -1,18 
MT 1,14 0,82 0,69 0,47 0,22 0,03 -0,16 -0,28 -0,46 -0,75 
GO 1,00 0,84 0,60 0,67 0,43 0,21 0,10 -0,07 -0,18 -0,38 
DF -0,23 -0,37 -0,32 -0,39 -0,58 -0,47 -0,69 -0,71 -0,94 -1,03 

 
Fonte: Resultados do modelo. 
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ANEXO G – VARIAÇÕES NO CUSTO VARIÁVEL DE PRODUÇÃO 

 
Tabela 87 – Variações no custo variável de produção - Região Norte – Por indústria – 

2020/A2 

 
 RO AC AM RR PA AP TO 
Arroz em Casca 0,44 3,28 1,54 2,17 1,82 3,52 21,24 
Milho em Grão 0,73 3,52 1,89 2,34 1,71 2,07 33,12 
Trigo e Outros Cereais  0,19 1,72 1,23 3,22 1,81 2,92 0,74 
Cana de Açúcar -0,86 1,75 1,29 0,84 1,09 2,78 -55,01 
Soja em Grão -0,22 1,73 1,23 -0,14 1,36 2,90 27,41 
Mandioca 0,23 3,46 28,85 1,49 2,79 202,50 1,45 
Fumo em Folha 0,20 5,05 2,66 0,83 1,35 2,90 0,75 
Algodão Herbáceo 0,22 1,73 1,24 0,85 1,36 2,84 0,78 
Frutas Cítricas 0,20 1,72 0,99 0,26 4,75 2,85 0,76 
Café em Grão 122,32 158,62 100,91 0,84 93,39 2,88 100,23 
Exp. Florestal e Silvicultura -0,10 2,64 1,18 -0,35 1,38 2,82 1,78 
Bovinos, Suínos e Aves 0,49 1,74 1,46 1,53 1,53 1,30 1,55 
Leite Natural 0,37 1,29 0,97 0,75 1,25 1,43 1,35 
Outros Prod. e Serv. da Lavoura 0,36 2,16 1,32 0,93 1,69 1,34 6,78 
Mineração -0,31 0,27 -0,05 -0,16 0,00 -0,32 -0,49 
Carnes 0,62 3,51 2,39 0,39 1,71 2,33 1,23 
Óleos 0,82 3,37 2,54 0,34 1,91 2,40 1,39 
Laticínios 0,75 3,30 2,43 0,94 1,78 2,40 1,40 
Arroz Beneficiado 0,69 3,07 2,27 0,50 2,10 2,47 1,25 
Usinagem e Refino de Açúcar 0,27 2,86 1,85 -0,18 1,43 1,90 0,82 
Café Processado 0,74 3,40 2,52 0,34 1,79 2,43 1,37 
Outros Produtos Alimentares 0,70 3,38 2,42 0,35 1,74 2,39 1,28 
Têxteis, Vestuário e Calçados -0,19 0,55 -0,11 0,38 0,31 -0,43 -0,15 
Celulose, Papel e Gráfica -0,25 0,11 -0,27 0,11 0,18 -0,43 -0,60 
Gasolina -0,58 -0,46 -0,54 -0,48 -0,29 -0,53 -0,63 
Gaso álcool -0,58 -0,43 -0,55 -0,51 -0,31 -0,52 -0,64 
Álcool -21,14 -20,21 -20,31 -19,76 -18,03 -17,74 -21,20 
Óleos Combustíveis e Gás -0,59 -0,46 -0,55 -0,50 -0,30 -0,54 -0,64 
Petroquímicos -0,28 -0,10 -0,21 -0,24 -0,14 -0,37 -0,58 
Outros Manufaturados -0,31 0,36 0,03 0,07 0,14 -0,13 -0,36 
Automóveis -0,27 0,09 0,01 0,21 0,01 -0,25 -0,21 
Metalúrgicos -0,20 0,09 -0,09 0,03 0,10 -0,62 -0,27 
Comércio -0,67 0,00 -0,42 0,02 0,13 -0,85 -0,63 
Transporte -0,47 0,10 -0,25 -0,03 -0,05 -0,58 -0,49 
Serviços -0,40 0,11 -0,17 0,11 0,15 -0,47 -0,42 

 
Fonte: Resultados do modelo. 
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Tabela 88 - Variações no custo variável de produção - Região Nordeste – Por indústria – 

2020/A2 

 
 

 MA PI CE RN PB PE AL SE BA 
Arroz em Casca 46,90 200,94 173,32 172,15 165,24 169,04 159,18 158,68 28,72 
Milho em Grão 35,24 212,53 194,49 173,45 164,35 168,53 50,53 3,12 50,10 
Trigo e Outros 

Cereais  3,42 2,39 1,67 12,02 3,46 6,55 0,56 0,84 1,13 
Cana de Açúcar 1,23 -50,00 -51,13 -56,60 -49,20 -51,06 -48,86 -1,09 -49,75 
Soja em Grão 72,72 144,85 131,56 12,90 3,37 3,29 141,58 0,84 1,52 

Mandioca 1,81 42,28 52,58 731,33 190,62 422,06 95,01 2,43 76,46 
Fumo em Folha 0,59 1,65 1,68 13,32 7,65 5,30 0,40 2,88 3,13 

Algodão 
Herbáceo 0,63 1,67 98,90 104,18 99,78 102,99 44,57 0,84 2,30 

Frutas Cítricas 0,60 1,33 3,39 13,10 2,72 1,53 0,08 1,45 2,69 
Café em Grão 94,11 91,51 100,27 13,23 113,66 114,11 111,71 0,84 101,84 

Exp. Florestal e 
Silvicultura 3,14 2,35 2,86 13,81 3,31 5,70 -1,64 3,00 1,85 

Bovinos, Suínos 
e Aves 2,98 3,66 4,95 8,67 5,12 3,45 2,37 2,26 3,69 

Leite Natural 2,17 3,18 4,10 7,09 3,89 3,01 1,13 1,17 3,05 
Outros Prod. e 

Serv. da Lavoura 9,98 34,13 45,36 21,71 48,50 22,69 1,84 2,87 12,26 
Mineração -1,35 -2,12 -1,02 -0,84 -1,31 -1,43 -1,25 -0,30 -0,24 

Carnes 5,02 12,09 6,17 9,43 5,90 4,80 2,06 1,85 2,83 
Óleos 6,06 12,88 6,27 9,97 6,72 4,95 2,35 2,05 2,89 

Laticínios 5,73 12,91 6,21 10,05 5,91 4,78 2,40 1,78 2,89 
Arroz Beneficiado 5,37 11,44 5,63 10,65 5,66 4,66 2,10 1,95 2,77 

Usinagem e 
Refino de Açúcar 5,70 12,06 6,00 9,43 5,36 4,25 1,62 1,42 2,08 
Café Processado 5,71 12,42 6,00 10,14 5,67 4,85 2,21 1,98 2,61 
Outros Produtos 

Alimentares 5,84 12,24 6,02 10,05 5,74 4,81 2,12 1,91 2,71 
Têxteis, 

Vestuário e 
Calçados -0,51 -2,44 -0,95 0,17 -0,77 -1,05 -1,45 0,63 -0,08 

Celulose, Papel e 
Gráfica -0,32 -1,80 -0,88 -0,71 -1,21 -1,19 -1,57 0,00 -0,02 

Gasolina -0,09 -0,98 -0,90 -0,78 -0,96 -1,05 -1,08 -0,51 -0,60 
Gaso-álcool -0,11 -1,00 -0,90 -0,79 -1,01 -1,06 -1,07 -0,52 -0,62 

Álcool -4,79 -16,10 -18,56 -19,32 -18,52 -19,48 -19,30 -12,25 -18,88 
Óleos 

Combustíveis e 
Gás -0,10 -0,99 -0,91 -0,79 -0,98 -1,06 -1,09 -0,52 -0,61 

Petroquímicos -0,39 -1,05 -0,88 -0,76 -0,97 -1,02 -1,09 -0,33 -0,46 
Outros 

Manufaturados -0,68 -1,90 -0,97 -0,83 -1,20 -1,22 -1,44 -0,25 -0,29 
Automóveis -0,57 -1,51 -0,76 -0,63 -0,81 -0,95 -1,17 -0,24 -0,14 
Metalúrgicos -0,61 -1,89 -1,02 -0,75 -1,38 -1,25 -1,42 -0,49 -0,22 

Comércio -1,60 -3,85 -2,08 -1,47 -2,27 -2,47 -2,69 -0,63 -0,58 
Transporte -1,26 -2,73 -1,62 -1,31 -1,77 -1,84 -1,77 -0,51 -0,45 
Serviços -1,54 -3,27 -1,71 -1,32 -2,01 -2,06 -2,33 -0,50 -0,41 

 
Fonte: Resultados do modelo. 
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Tabela 89 - Variações no custo variável de produção - Região Sudeste – Por indústria – 

2020/A2 

 
 Minas 

Gerais 
Espírito Santo Rio de 

Janeiro 
São Paulo 

Arroz em Casca 10,40 0,89 -0,24 0,67 
Milho em Grão 18,38 18,75 0,51 12,36 

Trigo e Outros Cereais  3,54 2,06 0,88 2,05 
Cana de Açúcar -57,43 -54,01 -56,82 -57,29 
Soja em Grão 18,76 0,88 0,88 16,32 

Mandioca 32,13 1,22 0,75 0,34 
Fumo em Folha 1,13 0,88 0,88 0,59 

Algodão Herbáceo 4,41 1,20 0,89 0,59 
Frutas Cítricas 0,50 0,46 0,20 0,35 
Café em Grão 2,62 0,84 -0,24 11,40 

Exp. Florestal e Silvicultura 0,72 0,70 0,38 0,19 
Bovinos, Suínos e Aves 1,87 1,75 1,22 0,61 

Leite Natural 1,20 0,87 0,69 0,54 
Outros Prod. e Serv. da Lavoura 7,45 4,62 0,95 3,22 

Mineração -0,07 -0,14 -0,04 -0,41 
Carnes 0,67 1,04 0,88 0,77 
Óleos 0,59 1,13 0,87 0,78 

Laticínios 0,69 1,06 0,91 0,85 
Arroz Beneficiado 0,71 1,08 0,82 0,76 

Usinagem e Refino de Açúcar 0,12 0,28 0,34 0,23 
Café Processado 0,61 0,97 0,79 0,86 

Outros Produtos Alimentares 0,68 1,02 0,89 0,79 
Têxteis, Vestuário e Calçados -0,05 -0,32 -0,14 -0,34 

Celulose, Papel e Gráfica 0,15 0,14 -0,03 -0,12 
Gasolina -0,46 -0,41 -0,46 -0,53 

Gaso-álcool -0,47 -0,42 -0,48 -0,54 
Álcool -22,62 -21,47 -22,48 -22,74 

Óleos Combustíveis e Gás -0,47 -0,42 -0,47 -0,54 
Petroquímicos -0,35 -0,29 -0,37 -0,41 

Outros Manufaturados -0,09 -0,20 -0,16 -0,27 
Automóveis 0,00 -0,05 0,04 -0,12 
Metalúrgicos 0,02 -0,01 0,00 -0,17 

Comércio -0,35 -0,41 -0,36 -0,64 
Transporte -0,20 -0,27 -0,21 -0,41 
Serviços -0,13 -0,23 -0,11 -0,36 

 
Fonte: Resultados do modelo. 
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Tabela 90- Variações no custo variável de produção - Região Sul e Centro-Oeste – Por 

indústria – 2020/A2 

 
 PR SC   RS MS MT GO DF 

Arroz em Casca 1,88 1,19 1,46 3,65 10,87 1,02 -0,56 
Milho em Grão 1,14 1,32 2,32 34,30 24,00 24,60 0,07 
Trigo e Outros 
Cereais  0,90 1,34 1,73 0,07 0,49 -0,05 -0,37 
Cana de Açúcar -58,23 1,44 1,73 -58,54 -56,66 -56,44 0,29 
Soja em Grão 44,80 17,27 41,61 92,41 42,46 10,27 -0,03 
Mandioca 29,28 81,97 61,68 1,41 0,84 1,75 2,88 
Fumo em Folha 0,53 1,10 1,54 0,07 0,49 0,86 0,29 
Algodão 
Herbáceo 3,72 1,31 1,78 0,10 -0,03 0,25 0,29 
Frutas Cítricas 0,85 1,31 1,85 0,07 0,50 1,42 0,28 
Café em Grão 0,43 1,31 1,78 110,94 119,68 122,10 123,40 
Exp. Florestal e 
Silvicultura 0,45 1,21 1,38 -0,21 -0,30 0,57 0,29 
Bovinos, Suínos 
e Aves 0,35 0,65 1,24 0,38 0,78 1,90 0,07 
Leite Natural -0,01 0,56 0,92 0,16 0,36 1,55 0,09 
Outros Prod. e 
Serv. da Lavoura 0,94 0,88 1,80 0,62 3,81 4,70 -0,07 
Mineração -0,51 -0,15 -0,05 -1,08 -0,93 -0,20 -0,50 
Carnes 0,81 0,88 1,29 3,70 1,45 0,50 -0,79 
Óleos 0,95 0,95 1,37 4,16 1,54 0,48 -0,72 
Laticínios 0,93 0,81 1,35 4,09 1,65 0,53 -0,76 
Arroz 
Beneficiado 0,86 0,95 1,39 3,43 1,33 0,49 -0,67 
Usinagem e 
Refino de Açúcar 0,37 0,41 0,89 3,26 0,96 -0,08 -1,22 
Café Processado 0,93 0,97 1,49 4,03 1,51 0,29 -0,65 
Outros Produtos 
Alimentares 0,86 0,93 1,15 3,81 1,46 0,48 -0,69 
Têxteis, 
Vestuário e 
Calçados -0,36 -0,08 0,04 -1,31 0,02 -0,14 -0,33 
Celulose, Papel 
e Gráfica -0,33 0,16 0,06 -1,41 -0,97 0,03 -0,28 
Gasolina -0,61 -0,53 -0,51 -0,89 -0,80 -0,54 -0,59 
Gaso-álcool -0,63 -0,55 -0,53 -0,86 -0,76 -0,55 -0,60 
Álcool 

-22,86 
-

22,53 -22,12 -22,19 -22,23 -22,45 -22,71 
Óleos 
Combustíveis e 
Gás -0,62 -0,54 -0,53 -0,89 -0,80 -0,55 -0,60 
Petroquímicos -0,58 -0,28 -0,16 -0,91 -0,78 -0,26 -0,27 
Outros 
Manufaturados -0,40 -0,04 -0,03 -1,20 -0,81 -0,17 -0,34 
Automóveis -0,27 -0,02 -0,01 -0,65 -0,49 0,07 -0,19 
Metalúrgicos -0,38 0,00 -0,01 -0,96 -0,74 -0,08 -0,31 
Comércio -0,90 -0,27 -0,23 -2,47 -1,79 -0,17 -0,66 
Transporte -0,62 -0,14 -0,15 -1,79 -1,31 -0,16 -0,46 
Serviços -0,68 -0,04 -0,04 -1,92 -1,38 0,00 -0,40 

 
Fonte: Resultados do modelo. 
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Tabela 91– Variações no custo variável de produção - Região Norte – Por indústria – 

2070/B2 

 
 RO AC AM RR PA AP TO 
Arroz em Casca -0,57 1,87 1,08 0,96 1,33 2,24 23,75 
Milho em Grão -0,07 2,23 1,44 1,38 1,46 1,42 44,94 
Trigo e Outros Cereais  -0,65 0,64 0,85 1,67 1,32 1,99 0,19 
Cana de Açúcar -1,70 0,63 0,68 0,04 0,63 1,60 16,59 
Soja em Grão -0,92 0,66 0,86 -0,30 0,94 1,99 47,16 
Mandioca -0,74 1,95 18,06 0,48 2,03 194,29 0,65 
Fumo em Folha -0,64 3,12 1,65 0,04 0,92 1,98 0,20 
Algodão Herbáceo -0,60 0,67 0,88 0,07 0,96 1,95 0,26 
Frutas Cítricas -0,63 0,65 0,78 -0,24 3,99 1,95 0,22 
Café em Grão 124,39 160,27 101,76 0,06 90,82 1,99 98,59 
Exp. Florestal e Silvicultura -0,91 1,27 0,93 -0,51 0,94 2,09 0,88 
Bovinos, Suínos e Aves 0,26 1,12 1,52 1,18 1,77 1,17 1,66 
Leite Natural 0,14 0,75 1,20 0,55 1,49 1,27 1,46 
Outros Prod. e Serv. da Lavoura -0,54 1,13 1,30 0,34 1,52 1,49 9,80 
Mineração -0,99 -0,61 -0,63 -0,65 -0,59 -1,15 -1,06 
Carnes 3,60 7,02 6,25 3,17 5,66 5,94 5,63 
Óleos 4,02 7,26 6,77 3,38 6,17 6,31 6,14 
Laticínios 3,82 7,06 6,52 3,68 5,86 6,12 5,97 
Arroz Beneficiado 3,26 6,25 5,83 2,94 5,57 5,63 5,22 
Usinagem e Refino de Açúcar 4,08 7,37 6,71 3,44 6,17 6,30 6,15 
Café Processado 3,81 7,13 6,57 3,24 5,89 6,16 5,91 
Outros Produtos Alimentares 3,69 7,01 6,38 3,18 5,27 6,03 5,71 
Têxteis, Vestuário e Calçados -0,64 -0,17 -0,91 -0,02 -0,08 -1,50 -0,58 
Celulose, Papel e Gráfica -1,06 -1,02 -0,84 -0,61 -0,41 -1,28 -1,60 
Gasolina -0,01 0,01 0,09 0,10 0,33 0,00 -0,08 
Gaso álcool 0,01 0,06 0,10 0,11 0,35 0,05 -0,06 
Álcool 7,57 8,89 8,58 6,97 7,77 7,26 8,49 
Óleos Combustíveis e Gás -0,01 0,02 0,09 0,10 0,34 0,01 -0,08 
Petroquímicos -0,81 -0,76 -0,44 -0,24 -0,31 -1,04 -0,20 
Outros Manufaturados -1,03 -0,63 -0,25 -0,54 -0,38 -0,89 -0,88 
Automóveis -0,96 -0,69 -0,40 -0,54 -0,49 -1,03 -0,82 
Metalúrgicos -0,95 -1,05 -0,73 -0,85 -0,45 -1,69 -1,10 
Comércio -1,63 -1,40 -0,89 -0,99 -0,60 -1,99 -1,62 
Transporte -1,26 -0,97 -0,71 -0,83 -0,66 -1,53 -1,30 
Serviços -1,42 -1,20 -0,72 -0,87 -0,54 -1,58 -1,39 

 
Fonte: Resultados do modelo. 
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Tabela 92 - Variações no custo variável de produção - Região Nordeste – Por indústria – 

2070/B2 

 
 MA PI CE RN PB PE AL SE BA 
Arroz em Casca 61,65 202,62 174,66 173,26 165,72 171,31 161,29 165,55 30,94 
Milho em Grão 123,37 209,20 189,27 169,76 161,31 166,40 51,32 2,98 104,31 
Trigo e Outros 
Cereais  2,38 0,28 0,32 10,60 2,75 5,36 0,94 0,46 0,89 
Cana de Açúcar 0,94 11,61 16,63 2,67 16,05 14,52 20,41 -0,80 20,95 
Soja em Grão 74,99 153,10 141,66 11,32 2,66 2,16 151,28 0,47 1,39 
Mandioca 1,46 37,80 45,57 713,03 193,61 422,88 99,14 2,15 79,48 
Fumo em Folha 0,37 0,11 0,33 11,55 7,00 4,00 1,21 2,44 2,66 
Algodão 
Herbáceo 0,55 99,56 99,96 104,28 98,67 103,14 44,34 0,49 2,11 
Frutas Cítricas 0,45 -0,25 1,81 11,24 2,44 0,90 0,51 1,03 2,52 
Café em Grão 91,56 88,40 98,36 11,82 112,74 113,90 111,29 0,48 101,94 
Exp. Florestal e 
Silvicultura 2,60 0,58 1,15 12,18 2,50 4,46 0,36 2,43 1,65 
Bovinos, Suínos 
e Aves 6,32 2,99 4,79 9,28 5,72 4,10 3,40 2,66 6,73 
Leite Natural 5,35 2,76 4,08 7,98 4,47 3,74 2,37 1,46 5,83 
Outros Prod. e 
Serv. da Lavoura 22,58 51,84 45,93 22,95 51,14 27,89 2,48 2,70 15,43 
Mineração -2,10 -3,45 -2,21 -1,78 -2,04 -2,28 -1,10 -1,01 -0,97 
Carnes 9,90 16,69 12,27 17,64 12,44 11,71 7,42 4,41 7,77 
Óleos 10,90 18,00 12,97 18,81 13,74 12,45 7,70 4,71 8,01 
Laticínios 10,63 17,68 12,65 18,51 12,61 12,06 7,53 4,39 7,95 
Arroz 
Beneficiado 9,48 15,52 11,13 17,99 11,49 10,91 6,65 4,16 7,12 
Usinagem e 
Refino de Açúcar 10,72 17,67 13,01 18,63 12,79 12,18 7,69 4,48 7,74 
Café Processado 10,44 17,32 12,44 18,54 12,48 11,98 7,54 4,53 7,53 
Outros Produtos 
Alimentares 10,40 16,95 12,23 18,31 12,25 11,81 7,32 4,28 7,24 
Têxteis, 
Vestuário e 
Calçados -1,29 -3,86 -1,94 -0,87 -1,33 -2,01 -1,25 0,26 -0,68 
Celulose, Papel 
e Gráfica -1,21 -2,46 -1,79 -1,46 -2,07 -2,27 -1,76 -0,60 -0,68 
Gasolina -0,01 -0,82 -0,61 -0,41 -0,57 -0,69 -0,38 -0,24 -0,12 
Gaso-álcool 0,00 -0,79 -0,57 -0,39 -0,59 -0,67 -0,33 -0,20 -0,10 
Álcool 5,48 10,56 9,69 6,77 9,52 8,92 10,21 5,09 9,69 
Óleos 
Combustíveis e 
Gás -0,01 -0,82 -0,61 -0,41 -0,58 -0,69 -0,37 -0,24 -0,12 
Petroquímicos -0,88 -1,10 -1,05 -0,57 -0,77 -1,72 -1,20 -0,76 -0,42 
Outros 
Manufaturados -1,28 -3,17 -1,93 -1,64 -2,06 -1,94 -1,03 -0,65 -0,46 
Automóveis -1,47 -2,65 -1,72 -1,35 -1,61 -1,88 -1,43 -0,75 -0,74 
Metalúrgicos -1,22 -3,47 -2,17 -1,82 -2,51 -2,41 -1,76 -1,13 -0,91 
Comércio -3,00 -6,09 -3,92 -2,90 -3,61 -4,10 -2,69 -1,33 -1,51 
Transporte -2,29 -4,49 -3,04 -2,44 -2,92 -3,15 -2,21 -1,16 -1,22 
Serviços -2,74 -5,33 -3,47 -2,57 -3,36 -3,60 -2,43 -1,20 -1,33 

 
Fonte: Resultados do modelo. 
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Tabela 93 - Variações no custo variável de produção - Região Sudeste – Por indústria – 

2070/B2 

 
 Minas 

Gerais 
Espírito Santo Rio de Janeiro São Paulo 

Arroz em Casca 9,80 0,76 -0,68 0,59 
Milho em Grão 16,85 17,94 0,44 13,97 
Trigo e Outros Cereais  2,65 1,11 0,45 0,79 
Cana de Açúcar 15,91 20,04 18,29 17,43 
Soja em Grão 91,55 0,74 0,46 56,55 
Mandioca 18,58 0,65 0,40 0,31 
Fumo em Folha 0,94 0,74 0,45 0,45 
Algodão Herbáceo 5,48 2,22 0,48 0,47 
Frutas Cítricas 0,16 0,22 -0,09 0,32 
Café em Grão 9,50 0,63 -0,69 77,46 
Exp. Florestal e Silvicultura 0,58 0,54 -0,01 0,30 
Bovinos, Suínos e Aves 1,78 1,78 1,17 0,90 
Leite Natural 1,28 1,21 0,85 0,86 
Outros Prod. e Serv. da Lavoura 9,44 6,23 0,77 4,46 
Mineração -0,79 -0,60 -0,77 -0,75 
Carnes 7,30 5,70 5,99 6,04 
Óleos 7,78 6,11 6,39 6,51 
Laticínios 7,57 5,90 6,23 6,26 
Arroz Beneficiado 6,79 5,30 5,52 5,60 
Usinagem e Refino de Açúcar 7,83 5,89 6,48 6,52 
Café Processado 7,52 5,89 6,19 6,26 
Outros Produtos Alimentares 6,27 5,76 6,12 6,12 
Têxteis, Vestuário e Calçados -0,72 -0,88 -0,92 -0,65 
Celulose, Papel e Gráfica -0,54 -0,32 -0,84 -0,62 
Gasolina 0,17 0,39 0,18 0,15 
Gaso-álcool 0,20 0,42 0,20 0,16 
Álcool 9,06 9,88 9,06 9,04 
Óleos Combustíveis e Gás 0,17 0,40 0,18 0,15 
Petroquímicos -0,20 -0,25 -0,09 -0,24 
Outros Manufaturados -0,61 -0,64 -0,42 -0,50 
Automóveis -0,66 -0,61 -0,55 -0,62 
Metalúrgicos -0,66 -0,50 -0,67 -0,73 
Comércio -1,28 -0,94 -1,23 -1,13 
Transporte -0,98 -0,75 -0,95 -0,92 
Serviços -1,07 -0,83 -1,02 -1,00 
 
Fonte: Resultados do modelo. 
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Tabela 94 - Variações no custo variável de produção - Região Sul e Centro-Oeste – Por 

indústria – 2070/B2 

 
 PR SC RS MS MT GO DF 
Arroz em Casca 0,88 0,35 0,47 2,63 11,17 0,81 -1,14 
Milho em Grão 0,46 0,38 1,03 35,48 23,50 25,15 -0,58 
Trigo e Outros 
Cereais  

0,29 0,30 0,20 0,12 0,84 0,47 -0,67 

Cana de Açúcar 14,68 0,54 0,35 13,42 16,08 18,12 -0,50 
Soja em Grão 141,97 205,81 100,38 118,18 62,09 28,49 -0,80 
Mandioca 16,54 32,15 16,31 0,89 0,88 1,31 1,58 
Fumo em Folha -0,01 0,21 0,43 0,12 0,85 0,80 -0,50 
Algodão Herbáceo 2,56 0,31 0,60 0,17 0,82 0,73 -0,48 
Frutas Cítricas 0,22 0,29 0,73 0,13 0,86 0,78 -0,49 
Café em Grão -0,14 0,30 0,59 111,91 124,49 128,01 130,06 
Exp. Florestal e 
Silvicultura 

-0,02 0,27 0,32 0,02 0,58 0,89 -0,49 

Bovinos, Suínos e 
Aves 

-0,19 0,23 0,68 0,91 1,72 2,39 0,03 

Leite Natural -0,36 0,23 0,51 0,74 1,46 2,17 -0,08 
Outros Prod. e 
Serv. da Lavoura 

0,18 0,11 0,60 0,61 7,50 7,01 -0,77 

Mineração -1,52 -1,05 -0,78 -1,53 -0,79 -0,44 -0,91 
Carnes 8,65 6,73 6,30 8,58 6,34 5,11 2,75 
Óleos 9,51 7,33 6,85 9,36 6,74 5,41 3,09 
Laticínios 9,09 6,97 6,56 9,07 6,72 5,29 3,00 
Arroz Beneficiado 8,07 6,27 5,89 7,89 5,85 4,75 2,48 
Usinagem e 
Refino de Açúcar 

9,45 7,31 6,87 9,13 6,81 5,49 3,22 

Café Processado 9,13 7,12 6,63 9,02 6,71 5,00 2,99 
Outros Produtos 
Alimentares 

8,40 5,14 3,40 8,73 6,37 5,14 2,85 

Têxteis, Vestuário 
e Calçados 

-1,47 -1,21 -0,35 -1,51 0,07 -0,36 -1,17 

Celulose, Papel e 
Gráfica 

-1,64 -0,89 -0,82 -1,68 -0,91 -0,28 -1,26 

Gasolina -0,10 -0,06 0,06 -0,18 0,02 0,18 0,02 
Gaso-álcool -0,08 -0,04 0,08 -0,14 0,06 0,20 0,05 
Álcool 9,25 8,82 8,90 8,59 8,72 8,97 7,93 
Óleos 
Combustíveis e 
Gás 

-0,10 -0,06 0,06 -0,18 0,03 0,18 0,02 

Petroquímicos -0,37 -0,59 -0,59 -0,34 -0,22 -0,27 -0,89 
Outros 
Manufaturados 

-1,39 -0,97 -0,60 -1,43 -0,52 -0,17 -1,05 

Automóveis -1,28 -1,02 -0,78 -1,11 -0,79 -0,34 -0,89 
Metalúrgicos -1,59 -1,01 -0,85 -1,38 -0,79 -0,50 -1,17 
Comércio -2,52 -1,60 -1,20 -2,78 -1,24 -0,42 -1,73 
Transporte -1,96 -1,29 -0,99 -2,16 -0,97 -0,46 -1,36 
Serviços -2,23 -1,37 -1,10 -2,35 -1,00 -0,36 -1,56 
 
Fonte: Resultados do modelo. 

 
 




