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Resumo:2REMHWLYRGRDUWLJRpHVWLPDUDSROXLomRGRV
SDtVHVVLJQDWiULRVGR%5,&QRDQRGHFDOFXODQdo quanto é gerado, direta e indiretamente de emisV}HV GH &22 SDUD FDGD XQLGDGH PRQHWiULD SURGX]LGD
SDUDDGHPDQGD¿QDOSRUVHWRUHVGDHFRQRPLD$PDtriz insumo-produto, usando a base de dados do World
,QSXW2XWSXW 'DWDEDVH :,2'  SHUPLWH FDOFXODU RV
WUDQVERUGDPHQWRV RFRUULGRV QDV HPLVV}HV GH &22 2V
resultados mostraram que, no caso do Brasil, as atividades que envolvem os setores de transporte foram as que
apresentaram a maior participação nas emissões, sendo estes os setores mais poluentes. No caso dos outros
WUrVSDtVHVDQDOLVDGRV&KLQDËQGLDH5~VVLDRVHWRUGH
HOHWULFLGDGH JiV H iJXD IRL FODVVL¿FDGR FRPR R VHWRU
mais poluente, pois apresentou a maior participação
QDV HPLVV}HV QR SHUtRGR DQDOLVDGR 2XWURV UHVXOWDGRV
importantes indicam que grande parte das emissões
do Brasil provenientes do aumento da sua produção, é
transbordada para outros países, sendo este um indicativo da dependência brasileira de insumos importados.
Palavras-chave: 7UDQVERUGDPHQWRV %5,& (PLVVmR
GH&22.
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Abstract:7KHDLPLVWRHVWLPDWHSROOXWLRQRIWKH%5,&
countries in the year 2009, calculating how much is
JHQHUDWHGGLUHFWO\DQGLQGLUHFWO\IURP&2HPLVVLRQV
IRUHDFKPRQHWDU\XQLWSURGXFHGIRU¿QDOGHPDQGE\
VHFWRUVRIWKHHFRQRP\7KH,QSXW2XWSXW0DWUL[XVLQJ
WKHGDWDEDVHRI:RUOG,QSXW2XWSXW'DWDEDVH :,2' 
DOORZV FDOFXODWLQJ WKH RYHUÀRZV RFFXUUHG LQ WKH &2
emissions. The results had shown that, in the case of
Brazil, the activities that involve the transport sectors
the ones had been that they had presented the most sigQL¿FDQWSDUWLFLSDWLRQLQWKHHPLVVLRQVEHLQJWKHVHWKH
sectors most pollutant. In the case of the others three
DQDO\]HGFRXQWULHV&KLQD,QGLDDQG5XVVLDWKHVHFWRU
RI(OHFWULFLW\*DVDQG:DWHUZHUHFODVVL¿HGDVWKHVHFtor most pollutant; therefore, it presented the most sigQL¿FDQW SDUWLFLSDWLRQ LQ WKH HPLVVLRQV LQ WKH DQDO\]HG
SHULRG2WKHUHVVHQWLDOUHVXOWVLQGLFDWHWKDWVXEVWDQWLDO
part of the emissions of Brazil proceeding from the inFUHDVHRILWVSURGXFWLRQLVRYHUÀRZIRURWKHUFRXQWULHV
has been an indicator of the Brazilian dependence on
imported input.
Keywords:2YHUÀRZV%5,&&2(PLVVLRQV,QSXW2XWSXW0DWUL[
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1 INTRODUÇÃO
2FRQWtQXRSURFHVVRGHXUEDQL]DomRHLQGXVWULDlização da sociedade tem criado, a partir da Revolução Industrial, novas e crescentes demandas por
serviços de energia, transporte de pessoas e mercadorias, construção e operação de infraestrutura,
além de serviços industriais e comerciais. Soma-se a isso, o sucessivo crescimento populacional e
a elevação nos padrões de consumo, os quais têm
provocado um aumento gradativo na utilização dos
recursos naturais (JANNUZZI, 1996, p. 384). Em
FRQMXQWRRVSDtVHVGR%5,&UHSUHVHQWDPPDLVGH
GDiUHDWHUUHVWUHGRSODQHWDHGDSRSXlação mundial. Além disso, a contribuição desses
países para a economia e do comércio mundial é de
DSUR[LPDGDPHQWHHGHUHVSHFWLYDPHQWH %$80$11$5$Ò-2)(55(,5$ 
No entanto, junto com o crescente poder econômico, aumenta-se também o impacto negativo
desses países sobre o meio ambiente, sendo que as
SULQFLSDLVSUHRFXSDo}HVVHUHIHUHPjVHPLVV}HVGH
gases causadores de efeito estufa (GEE), sobretuGR UHIHUHQWHV jV HPLVV}HV GH GLy[LGR GH FDUERQR
&22) na atmosfera. A poluição atmosférica poGHUiGHVHQFDGHDUQRVSUy[LPRVDQRVXPDXPHQWR
da temperatura média do planeta, impulsionando
o processo de aquecimento global. Assim, a cresFHQWHLPSRUWkQFLDGDSUREOHPiWLFDDPELHQWDOGHcorrente da poluição, tem acelerado os esforços
sobretudo dos planejadores de políticas em conteúdo que incorporem a dimensão ambiental nas
propostas de desenvolvimento social e econômico.
'DGRRH[SRVWRFKHJDVHDRVHJXLQWHTXHVWLRQDPHQWR$WpTXHSRQWRRDWXDOHVWiJLRGHFUHVFLPHQWRHFRQ{PLFRGRVSDtVHVGR%5,&WHPFRQWULEXtGRSDUDDVHPLVV}HVGH&22, principal causador
do efeito estufa?
Sabendo-se que tais emissões estão interligadas
com as atividades econômicas, o estudo busca
HVWLPDUDSROXLomRGRVSDtVHVVLJQDWiULRVGR%5,&
no ano de 2009, calculando quanto é gerado, direWDHLQGLUHWDPHQWHGHHPLVV}HVGH&22, para cada
XQLGDGH PRQHWiULD SURGX]LGD SDUD D GHPDQGD ¿nal, por setores da economia.
&RQIRUPH R :RUOG ,QSXW2XWSXW 'DWDEDVH
:,2' RVSULQFLSDLVJDVHVFDXVDGRUHVGR
HIHLWRHVWXIDVmRGLy[LGRGHFDUERQR &22), metaQR &+4 y[LGRQLWURVR 122 y[LGRVGHQLWURJrQLR 12[ y[LGRVGHHQ[RIUH 62[ PRQy[LGRGH
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FDUERQR &2 DP{QLD 1+3) e outros compostos
RUJkQLFRVYROiWHLVQmRPHWkQLFRV 1092& 3RUpPFDEHGHVWDFDUTXHRGLy[LGRGHFDUERQR &22)
FRPSUHHQGHXHPDSUR[LPDGDPHQWHGR
total das emissões mundiais de GEE.
Portanto, no intuito de avançar nessa discussão,
este artigo tem por objetivo estimar a poluição dos
SDtVHVVLJQDWiULRVGR%5,&QRDQRGHFDOculando quanto é gerado, direta e indiretamente de
HPLVV}HVGH&22, e investigar a relação dos setores
SURGXWLYRVFRPDVHPLVV}HVGH&22, não somente para o Brasil, mas também para outros países
HPGHVHQYROYLPHQWR &KLQDËQGLDH5~VVLD SRU
terem se tornado alvo de crescente interesse no ceQiULRLQWHUQDFLRQDOQRV~OWLPRVDQRV
A presente pesquisa utiliza como ferramenta a
matriz insumo-produto, da qual se obtém o multiSOLFDGRU GH SURGXomR R PXOWLSOLFDGRU GH &22, o
JHUDGRUGH&22 e o seu transbordamento. A base de
GDGRVIRLH[WUDtGDGR:RUOG,QSXW2XWSXW'DWDEDVH :,2' HFRQWHPSODVHWRUHVSURGXWLYRVQD
economia de 40 países, mais o restante do mundo.
Porém, cabe salientar que neste estudo serão anaOLVDGRV H[FOXVLYDPHQWH RV %5,& RX VHMD %UDVLO
&KLQDËQGLDH5~VVLDHVHXVWUDQVERUGDPHQWRVQD
HPLVVmR GH GLy[LGR GH FDUERQR GDGD D FUHVFHQte preocupação com os impactos do aumento das
HPLVV}HVGH&22 na atmosfera em razão das perspectivas de crescimento econômico desses países.
2 EORFR p FRPSRVWR SRU %UDVLO &KLQD ËQGLD
5~VVLDHÈIULFDGR6XO %5,&6 PDVQmRH[LVWHP
GDGRVQR:,2'DFHUFDGDÈIULFDGR6XOSDUD
GRUDYDQWHID]QHFHVViULRTXHDDERUGDJHPVHMDVRPHQWHGRVSDtVHVGR%5,&UHWLUDQGRDÈIULFDGR
6XOGDDQiOLVH$HPLVVmRGHSROXLomRDWPRVIpULFD
é calculada a partir da disponibilização de dados
GD :RUOG ,QSXW2XWSXW 'DWDEDVH :,2'  FRP
VXDSXEOLFDomRHP-XVWL¿FDVHRXVRGRVGDdos de 2009 por se tratarem dos dados mais recentes disponíveis quando esta pesquisa foi realizada.
2 DUWLJR HVWi GLYLGLGR HP FLQFR VHo}HV  LQWURdução, revisão teórica sobre os desdobramentos da
emissão de GEE, metodologia abordando o uso da
IHUUDPHQWDPDWUL]LQVXPRSURGXWRDQiOLVHGHUHVXOtados sobre transbordamentos das emissões dos paíVHVVHOHFLRQDGRVSDUDDQiOLVHTXHSURFXUDLGHQWL¿FDU
VHHPLVV}HVGRV%5,&SURYHQLHQWHVGRDXPHQWRGD
sua produção é transbordada para outros países. E,
SRU¿PDFRQFOXVmRVREUHDSURGXomRGRVSDtVHVH
sua participação na emissão de gases de efeito estufa.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Emissão e concentração dos gases de
efeito estufa: em pauta dióxido de carbono
Segundo Jannuzzi (1996), o padrão de desenvolvimento econômico, baseado especialmente na
utilização de combustíveis fósseis (carvão mineral,
JiVQDWXUDOHSHWUyOHR WHPSURYRFDGRXPDXPHQWR
na concentração de gases de efeito estufa (GEE) na
atmosfera, podendo resultar em graves e imprevisíYHLVDOWHUDo}HVQRVSDGU}HVFOLPiWLFRVGRSODQHWD
A demanda brasileira de energia permaneceu
HVWiYHOQRFHQiULRPXQGLDOGRVSDtVHVHPGHVHQYROYLPHQWR H GDV PDWUL]HV HQHUJpWLFDV GR %5,&
tendo apresentado redução da participação dos
FRPEXVWtYHLVIyVVHLV1HVVHFHQiULRD¿UPDP3Hrobelli e Silva (2012) que as emissões representam
4% do total mundial em 2010, como resultados do
mal uso do solo, do desmatamento e da queima de
combustíveis fósseis.
$&KLQDDSUHVHQWDQRYRVSDGU}HVGHKiELWRVGH
consumo da classe consumidora, resultando ultimaPHQWHQDLPSRUWDomRGHHQHUJLD2JRYHUQRFKLQrV

LQYHVWLXQDH¿FLrQFLDHQHUJpWLFDPDVRVUHVXOWDGRV
SUiWLFRVVHUmRREVHUYDGRVVRPHQWHQRORQJRSUD]R
pois a matriz energética chinesa ainda depende de
69,39% de carvão mineral, segundo dados de 2009
*20(=&+$021/,0$ 
A Rússia manteve uma matriz energética baseDGDQRVFRPEXVWtYHLVIyVVHLVMiTXHSRVVXLDPDLRU
UHVHUYDGHJiVQDWXUDOGRPXQGRHDVHJXQGDPDLRU
reserva de carvão; no entanto, a forte demanda interna deste país vem pressionando sua matriz enerJpWLFD6HJXQGR*RPH]&KDPRQH/LPD  D
Índia é o 4º maior consumidor de energia do mundo, com forte crescimento da demanda interna de
energia e grandes desigualdades sociais, fatores
TXHFRQWULEXHPSDUDDSURMHomRGHXPFHQiULRQR
qual o uso de combustíveis fósseis seja crescente.
2*Ui¿FRSHUPLWHREVHUYDURFRPSRUWDPHQWR
GDVHPLVV}HVGH&22GR%UDVLO&KLQDËQGLDH5~Vsia, em milhões de gigagrama, no período de 1995
D  e SRVVtYHO LQIHULU TXH HQTXDQWR D &KLQD
DSUHVHQWD XPD VLJQL¿FDWLYD WHQGrQFLD GH FUHVFLmento nas emissões atmosféricas, os outros três
países mantêm suas emissões praticamente constantes durante o período analisado.

*Ui¿FR±(PLVV}HVGH&2GRVSDtVHVGR%5,& *JPLOK}HV

)RQWH(ODERUDGRSHORVDXWRUHVDSDUWLUGHGDGRVGR:,2'  

1HVVH VHQWLGR D LQWHQVL¿FDomR GD FRQFHQWUDção dos gases de efeito estufa (GEE) na atmosfera,
VREUHWXGRRGLy[LGRGHFDUERQR &22), em função
das atividades econômicas, tem interferido no sis-

WHPD FOLPiWLFR GH PRGR TXH SRGHUi GHVHQFDGHDU
QRVSUy[LPRVDQRVHPXPDXPHQWRGDWHPSHUDWXUD
média do planeta, provocando, assim, o processo de
aquecimento global. De acordo com Pereira e May
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(2010), algumas pesquisas realizadas com modelos
GH VLPXODomR DWPRVIpULFD HVWLPDP TXH QRV SUy[Lmos cem anos o aumento da temperatura média do
SODQHWDSRGHUiVHUGH&QRFHQiULRPDLVRWLPLVWDSRGHQGRDWLQJLUQRPDLVSHVVLPLVWDD&
(VWXGRV FLHQWt¿FRV H SUR¿VVLRQDLV SXEOLFDGRV
sobre gases precursores com potencial de aquecimento global – PAG (Global Warming Potential
– GWP), da Agência Norte-Americana de Proteção Ambiental (EPA – Environmental Protection
Agency), da Agência Europeia do Ambiente (EEA),
GR3DLQHO,QWHUJRYHUQDPHQWDOGH0XGDQoDV&OLPiWLFDV ,QWHUJRYHUQPHQWDO3DQHORQ&OLPDWH&KDQJH
 ,3&&  EXVFDP PLWLJDU RV HIHLWRV GRV *(( H DR
mesmo tempo garantir o desenvolvimento sustenWiYHO (3$ &RQIRUPH7DEHODDHOHYDomR
de suas emissões na atmosfera é tida como a grande
UHVSRQViYHOSHODLQWHQVL¿FDomRGRHIHLWRHVWXIDVHQGRHVWDHOHYDomRDWULEXtGDSULQFLSDOPHQWHjTXHLPD
GHFRPEXVWtYHLVIyVVHLV FDUYmRPLQHUDOJiVQDWXUDO
e petróleo) para a geração de energia.
Tabela 1 – Participação dos gases de efeito estufa
QDVHPLVV}HVPXQGLDLV :,2'
Gases de Efeito Estufa
'Ly[LGRGHFDUERQR&22
0HWDQR&+4
Ï[LGRQLWURVR122
2[LGDomR12;
62;
0RQy[LGRGHFDUERQR&2
$P{QLD1+3
1RQPHWKDQHYRODWLOHRUJDQLF
compounds1092&
727$/

Emissões (Gg)
24.870.226,63
286.154,83
11.098,89
100.675,22
111.741,68
398.584,53
31.026,39

%
95,94
1,10
0,04
0,39
0,43
1,54
0,44

113.580,90
25.923.089,07

Por esse motivo, a redução das emissões dos
gases de efeito estufa (GEE) vem recebendo consenso mundial como parte do processo de atenuar
RDTXHFLPHQWRJOREDOHPHVSHFLDOR&22, o qual
WHPDSUHVHQWDGRWD[DVFUHVFHQWHVTXDQWRjVHPLVsões, principalmente nos países em desenvolviPHQWR$V H[WHUQDOLGDGHV QHJDWLYDV GR DXPHQWR
da temperatura média do planeta implicarão em
efeitos diversos na produtividade dos ecossisWHPDV 3RSXODo}HV HVWDULDP PDLV YXOQHUiYHLV D
GRHQoDV H GHVQXWULomR 3RU RXWUR ODGR DV GL¿FXOGDGHV FUHVFHP FRP D H[SORVmR SRSXODFLRQDO
de alguns países, dado que a população humana
FUHVFHDXPDWD[DGHTXDVHDRDQRFRQVXPLQdo mais recursos naturais e com maior velocidade
do que a regeneração feita pela biosfera através
GRVVHUYLoRVGRHFRVVLVWHPD 5,&./()6 
&RQIRUPHR4XDGURR3URWRFRORGH4XLRWR
realizado em 1997, reforça os objetivos individuais e juridicamente vinculantes para limitar ou reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE)
*UHHQKRXVH*DV3URWRFRO±*+* GRVSDtVHVTXH
aderiram ao Protocolo de Quioto.
4XDGUR± (QFRQWURV GD &RQIHUrQFLD GDV 3DUWHV
&23 81)&&&H,3&& 

0,12

SIGLA
&23
&23

ANO
1995
1996

CIDADE
Berlim
Genebra

100,00

&23

1997

Quioto

&23
&23
&23
&23
&23
&23
&23

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Buenos Aires
Bonn
+DLD
Marrakesh
Nova Deli
Milão
Buenos Aires

&23

2005

Montreal

&23
&23
&23
&23
&23
&23
&23
&23
&23
&23
&23
&23

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Nairóbi
Bali
Poznan
&RSHQKDJXH
&DQFXQ
Durban
Doha
Varsóvia
Lima
Paris
Marrakesh
Bonn

)RQWH:,2'  

2VDXWRUHV+DUGLQ  (KUOLFK  *HRUgescu-Roegen (1971), Meadows, Meadows e Randers (1992), Sekiguchi e Pires (2009), Stahel (2009)
corroboram que os impactos decorrentes do aquecimento global poderão trazer consequências irreversíveis, comprometendo a sobrevivência da vida no
SODQHWD$LQGDGHDFRUGRFRPHVVHFHQiULR3HUHLUD
H0D\  H7KRPDVH&DOODQ  LQIRUPDP
que dentre as possíveis consequências, destacam-se:
1) elevação do nível dos oceanos; 2) derretimento de
geleiras, glaciares e calotas polares; 3) mudanças nos
UHJLPHV GH FKXYDV H YHQWRV FRP LQWHQVL¿FDomR GH
IHQ{PHQRVH[WUHPRVWDLVFRPRIXUDF}HVWXI}HVFLclones, tempestades tropicais e inundações; 4) intenVL¿FDomRGRSURFHVVRGHGHVHUWL¿FDomRHGHDFHVVRj
iJXDSRWiYHO SHUGDGHELRGLYHUVLGDGHHGHiUHDV
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DJULFXOWiYHLV DXPHQWRGDLQFLGrQFLDGHDOJXPDV
doenças transmissíveis por alguns vetores; e 7) aumento do risco de incêndios, dentre outras.

)RQWH81)&&&  H,3&&  

PAÍS
Alemanha
Suíça
Japão – Protocolo de
Quioto
Argentina
Alemanha
+RODQGD
Marrocos
Índia
,WiOLD6XPLGGHFDUERQR
Argentina
&DQDGiD80% até
2050
Quênia
Indonésia
Polônia
Dinamarca - REDD PLUS
0p[LFR
África do Sul
Qatar
Polônia
Peru
França
Marrocos
Alemanha
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As questões ambientais são tratadas na literatura por meio da utilização de diversos métodos. Porém, a utilização de modelos de insumo-produto,
notadamente em problemas que abordam a poluição e o uso de recursos naturais, é uma das aplicações que vem crescendo em número e importância
nos últimos anos.
De acordo com Guilhoto et al. (2010), isso se
deve, necessariamente, ao aumento da conscientização sobre a relevância das questões ambientais e, em especial, pelo fato do instrumental de
insumo-produto ser o método mais indicado para
avaliar os impactos da poluição e o uso de recurVRVQDWXUDLVHPUD]mRGDLQWHUGHSHQGrQFLDTXHKi
entre os setores econômicos. Logo, torna-se praWLFDPHQWH LPSRVVtYHO LGHQWL¿FDU RV YHUGDGHLURV
poluidores considerando-se apenas um único setor.
&RQIRUPHDFUHVFHQWD0LUDQGD  DDGRomR
deste tipo de metodologia vem certamente preenFKHU XPD ODFXQD H[LVWHQWH HQWUH RV SUR¿VVLRQDLV
envolvidos com o planejamento ambiental. A utilização permite descrever as relações econômicas e
ambientais de uma região, capacitando os formuladores de política pública no sentido de solucionar os problemas dos danos ambientais causados
por diversas atividades econômicas.
9iULRVWUDEDOKRVOHYDPHPFRQWDHVVDSUHRFXpação, destacando-se os estudos pioneiros desenYROYLGRV SRU &XPEHUODQG   'DO\  
Leontief (1970), Leontief e Ford (1972) e Isard et
al. (1972), os quais constroem modelos a partir da
DQiOLVHLQVXPRSURGXWRLQFOXLQGRLQWHUDo}HVHFRnômicas e ambientais.
Um dos primeiros trabalhos a incorporar as vaULiYHLV DPELHQWDLV QR PRGHOR GH LQVXPRSURGXWR
IRLRGHVHQYROYLGRSRU&XPEHUODQG  1HVWH
o autor utiliza a matriz insumo-produto para idenWL¿FDUDVH[WHUQDOLGDGHVSRVLWLYDVHQHJDWLYDVGDV
atividades econômicas sobre o meio ambiente. No
HQWDQWRRPHVPRQmRLQGLFRXFRPRWDLVH[WHUQDlidades deveriam ser avaliadas, tendo em vista que
KiXPDJUDQGHGL¿FXOGDGHHPLGHQWL¿FiODVGHYLGR j LQWHUGHSHQGrQFLD TXH Ki HQWUH DV DWLYLGDGHV
produtivas.
Daly (1969), por sua vez, formulou um modelo
mais avançado, retratando as inter-relações puraPHQWH HFRQ{PLFDV TXH HQYROYHP DSHQDV ÀX[RV
HQWUHYDULiYHLVHFRQ{PLFDV DVLQWHUUHODo}HVSXUDPHQWHDPELHQWDLV TXHHQYROYHPDSHQDVÀX[RV
HQWUHYDULiYHLVDPELHQWDLV HDVUHODo}HVHQWUHYD-

ULiYHLV HFRQ{PLFDV H DPELHQWDLV GHPRQVWUDQGR
GHVVDIRUPDDVLQWHUGHSHQGrQFLDVTXHH[LVWHPHQtre o mundo “humano” e o “biológico”.
Leontief (1970) apresenta um modelo que
analisa a inter-relação entre as repercussões ambientais e a estrutura econômica. Neste trabalho, o
autor evidencia o quanto as mudanças na demanda
¿QDOSRUEHQVHVHUYLoRVLPSDFWDPQRQtYHOGHGHterminado poluente, de modo que torna possível
H[SOLFDURXPHVPRDQWHFLSDURVHIHLWRVGDVPXdanças tecnológicas sobre a emissão de poluentes.
Leontief e Ford (1972) investigaram os efeitos
estruturais sobre a poluição do ar, tornando posVtYHO SURMHWDU FHQiULRV IXWXURV GH HPLVVmR 3DUD
WDQWRDSUHVHQWDUDPSHODSULPHLUDYH]D$QiOLVHGH
Decomposição Estrutural (Structural DecomposiWLRQ$QDO\VLV±'$6 PpWRGRGHHVWiWLFDFRPSDrativa utilizado para avaliar mudanças estruturais
de uma economia com base em dados de insumo-produto.
3RU¿P,VDUGHWDO  XWLOL]DPDDQiOLVHGH
insumo-produto na Baía de Plymouth, nos Estados
Unidos, com o objetivo de relacionar as atividades
HFRQ{PLFDVHHFROyJLFDVGDUHJLmRD¿PGHHVFRlher o local mais adequado para a instalação de um
FRPSOH[RWXUtVWLFRFXMRVFXVWRVIRVVHPPLQLPL]Ddos. Dentre as contribuições deste trabalho, cabe
GHVWDFDU D GHWHUPLQDomR GRV FRH¿FLHQWHV HFRQ{micos, derivados da própria estrutura de insumoSURGXWRHGRVFRH¿FLHQWHVUHIHUHQWHVDRPHLRDPELHQWHGHULYDGRVGHIRUPDH[yJHQDGLUHWDPHQWHD
partir dos dados técnicos.
Entre os trabalhos internacionais recentes, publicados a partir da década de 1990, destacam-se
RVGHVHQYROYLGRVSRU+HWKHULQJWRQ  &DVOHU
H%ODLU  H/DEDQGHLUDH/DEHDJH  2V
DXWRUHVXWLOL]DPDDQiOLVHLQVXPRSURGXWRSDUDUHlacionar as estruturas produtivas de certos países
FRPDHPLVVmRGHSROXHQWHVHPHVSHFLDORGLy[LGR
GHFDUERQR &2 
+HWKHULQJWRQ   DSUHVHQWRX DV LQWHQVLGDGHV GH &22 em 101 grupos industriais do Reino
Unido, para o ano de 1984, por meio de um modelo de insumo-produto em unidades híbridas.
Para tanto, foram consideradas as emissões causadas por combustíveis fósseis, tais como carvão
coque, combustível de aviação, óleo para motores,
JDVROLQD yOHR GLHVHO JiV OLTXHIHLWR GH SHWUyOHR
*/3 JiVQDWXUDOyOHRFRPEXVWtYHOHyOHRSDUD
DTXHFLPHQWR2VUHVXOWDGRVHQFRQWUDGRVSHUPLWHP
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inferir que as atividades que apresentaram maior
LQWHQVLGDGH GH &22 foram os setores de EletriciGDGH &LPHQWR )HUUR H $oR )LEUDV 6LQWpWLFDV H
([WUDomRGH&DUYmR(PUHODomRjVHPLVV}HVWRWDLV
(emissões domésticas mais as causadas pelas imSRUWDo}HV RVVHWRUHVGH&RQVWUXomR'LVWULEXLomR
0RWRUHVGH9HtFXORVH3HoDV+RWpLVH6XSULPHQtos, Processamento de Óleo Mineral e Transporte
Aéreo revelaram-se as atividades mais poluentes.
Além disso, outro resultado interessante mostrou,
TXHQDVLQG~VWULDVSULPiULDVFRPRD([WUDomRGH
Óleo, a maioria das emissões é direta e, nas indústrias de manufaturas, as emissões são predominantemente indiretas.
&DVOHUH%ODLU  DSOLFDUDPRPRGHORKtEULdo para avaliar as emissões de poluentes geradas
pela queima de combustíveis fósseis nos Estados
Unidos em 1985. Nesse estudo foram consideraGRV VHWH SROXHQWHV SDUWLFXODGRV y[LGR VXOI~ULFR
y[LGRGHQLWURJrQLRFRPSRVWRVRUJkQLFRVYROiWHLV
PRQy[LGRGHFDUERQRFKXPERHGLy[LGRGHFDUbono) emitidos a partir da queima de carvão, óleo
FUXHJiVQDWXUDOHSURGXWRVGHUH¿QRGHSHWUyOHR
2V UHVXOWDGRV LGHQWL¿FDUDP TXH RV VHWRUHV PDLV
poluentes são Mineração, Produtos de Madeira,
3URGXWRVGH3DSHO0DQXIDWXUD3ULPiULDGH)HUUR
H$oR0HWDLV3ULPiULRV1mR)HUURVRVHRVVHWRUHV
GH 7UDQVSRUWH ( HP UHODomR j HPLVVmR GH &22,
os setores que se destacaram foram: Mineração,
Transporte Aéreo, Produtos Químicos e ManufaWXUD3ULPiULDGH)HUURH$oR
-i /DEDQGHLUD H /DEHDJH   XWLOL]DQGR R
modelo insumo-produto híbrido, calcularam a inWHQVLGDGHGDVHPLVV}HVGH&22 na Espanha, no ano
de 1992, observando também as possíveis conseTXrQFLDVGDLPSODQWDomRGHXPDWD[DGHLPSRVWR
Para tanto, foram considerados 57 setores produtivos e cinco tipos de combustíveis fósseis (carvão,
OLJQLWR FRPEXVWtYHLV OtTXLGRV JiV QDWXUDO H JiV
PDQXIDWXUDGR 2VUHVXOWDGRVLQGLFDUDPTXHRVVHWRUHVPDLVLQWHQVLYRVQDHPLVVmRGH&22 naquele
SDtVIRUDP([WUDomRGH&DUYmR(OHWULFLGDGH*iV
1DWXUDO 5H¿QR GH 3HWUyOHR *iV 0DQXIDWXUDGR
&LPHQWR7UDQVSRUWH0DUtWLPR&HUkPLFDVH7LMRlos.
Entre os trabalhos nacionais recentes, publicados a partir dos anos 2000, destacam-se os desenYROYLGRVSRU0DFKDGR  +LOJHPEHUJ  
H 0RUDLV &RVWD H /RSHV   TXH D SDUWLU GD
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DQiOLVH LQVXPRSURGXWR UHODFLRQDP DV HVWUXWXUDV
SURGXWLYDVGR%UDVLOFRPDVHPLVV}HVGH&22.
Machado (2002), com o objetivo de avaliar os
LPSDFWRVGRFRPpUFLRH[WHULRUVREUHRXVRGHHQHUJLDHDVHPLVV}HVGH&22 na economia brasileira,
utilizou um modelo de insumo-produto em unidades híbridas, referente aos anos de 1985, 1990 e
1995. Dos resultados obtidos, destaca-se o fato de
TXHR%UDVLOpXPH[SRUWDGRUOtTXLGRGHHQHUJLDH
carbono embutidos nos produtos não energéticos
transacionados internacionalmente, e também que
FDGDGyODUDXIHULGRFRPDVH[SRUWDo}HVLQFRUSRUD
consideravelmente mais energia e carbono do que
FDGDGyODUGLVSHQVDGRFRPDVLPSRUWDo}HV&DEH
ainda destacar que os setores mais intensivos em
&22 encontrados foram Ferro e Aço, Transporte,
0LQHUDLV1mR0HWiOLFRV3DSHOH&HOXORVHH2XWUDV
Metalurgias.
+LOJHPEHUJ  TXDQWL¿FRXDVHPLVV}HVGH
&22 para a economia brasileira, no ano de 1999,
GHFRUUHQWHV GR XVR HQHUJpWLFR GH JiV QDWXUDO iOcool e derivados de petróleo em nível nacional e
regional, utilizando o modelo de insumo-produto
KtEULGR3RUPHLRGRFiOFXORGDVHODVWLFLGDGHVGDV
HPLVV}HVIRUDPLGHQWL¿FDGRVRVVHWRUHVFKDYHQDV
emissões originadas de cada um dos energéticos
FRQVLGHUDGRV 2V UHVXOWDGRV FRQVWDWDUDP TXH QR
FDVRGR%UDVLODVHPLVV}HVGH&22 aumentam cerca de 200 toneladas para cada R$ 1 milhão adiFLRQDOQDGHPDQGD¿QDO&RQVWDWRXVHDLQGDTXH
os setores que mais contribuíram para o aumento
GDSROXLomRIRUDP7UDQVSRUWH5RGRYLiULR2XWURV
7UDQVSRUWHV3URGXomRGH(QHUJLDQmR+LGUiXOLFD
3HWUyOHRHRXWURVÈOFRROH5H¿QRGH3HWUyOHR
-i0RUDLV&RVWDH/RSHV  SRUPHLRGH
utilização de decomposição estrutural, aprofundam o estudo a respeito das emissões brasileiras
GH &22 SDUD RV DQRV GH  H  2V UHVXOtados apontaram que os setores de Transportes,
$JURSHFXiULD 0LQHUDO QmR 0HWiOLFR 6LGHUXUJLD
(OHPHQWRV4XtPLFRV5H¿QRGR3HWUyOHRH([WUDtiva Mineral foram os que mais contribuíram para
o aumento de emissões de poluentes durante o período analisado. Além disso, outro resultado imSRUWDQWHLQGLFRXTXHDVHPLVV}HVGH&22 em 2003
IRUDPVLJQL¿FDWLYDPHQWHPDLRUHVTXDQGRFRPSDradas com as emissões de 1990, devido, sobretudo,
jGLYHUVL¿FDomRHH[SDQVmRSHODTXDODHFRQRPLD
brasileira passou nos últimos anos.
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&RQIRUPH3HGURVRHWDO  VmRUHPRWDVDV
SRVVLELOLGDGHV GH FXPSULPHQWR GDV  H[SHFWDWLYDV
GDV PHWDV GH PLWLJDomR GH¿QLGDV SHOR SURWRFROR
GH4XLRWRTXDQWRjUHGXomRGHHPLVV}HVGRV*((
SHOR PXQGR RV DXWRUHV YHUL¿FDUDP DVVLPHWULDV
caracterizadas pelo distanciamento entre as nações
e uma hierarquia, resultando em incremento nas
GLIHUHQoDVHQWUHRVSDtVHVTXHHVWmRjIUHQWHHRV
TXHHVWmRDWUiVQRSURFHVVRGHFXPSULPHQWRGDV
normas discutidas primeiramente em 1997 e, por
último, em 2005.

3 METODOLOGIA
2V GDGRV XWLOL]DGRV QHVWH DUWLJR IRUDP FROHWDGRV QR :RUOG ,QSXW2XWSXW 'DWDEDVH ± :,2'
(Banco de Dados Mundial de Insumo-Produto), na
SiJLQD HOHWU{QLFD QD LQWHUQHW &RPR D¿UPD 7LPmer et al. (2012), essa base de dados foi desenvolYLGD D ¿P GH DQDOLVDU RV HIHLWRV GD JOREDOL]DomR
sobre os padrões de comércio, pressões ambientais
e desenvolvimento socioeconômico por meio de
um vasto conjunto de países. Desta forma, tal fonte
de dados permite levar em consideração questões
relacionadas com aspectos socioeconômicos (emprego ou criação de valor adicionado), bem como
aspectos ambientais (uso de energia, emissões de
JDVHVGHHIHLWRHVWXIDRXXVRGHiJXD 
A metodologia do modelo insumo-produto empregada permite mensurar o transbordamento, e
apresenta o procedimento de preparação, no intuito de gerar informações que facilitem a interpreWDomR GRV UHVXOWDGRV :,2' )RUDP XWLOL]DGDV DV
tabelas de insumo-produto de 40 países1 (27 países
da União Europeia e outros 13 países selecionados) mais o restante do mundo, no ano de 2009.
&DEHVDOLHQWDUTXHWDLVWDEHODVDSUHVHQWDPVHWRres produtivos, conforme o Quadro 2. No entanto,
R SUHVHQWH HVWXGR LUi DQDOLVDU DSHQDV  VHWRUHV
uma vez que se optou em remover o setor de Residências Particulares com Empregados (35) dos
FiOFXORV WHQGR HP YLVWD TXH HP TXDVH WRGRV RV
SDtVHVQmRKiGDGRVGLYXOJDGRVSDUDHVWDDWLYLGDGH
econômica.
 $OHPDQKD$XVWUiOLDÈXVWULD%pOJLFD%UDVLO%XOJiULD&DQDGi
&KLQD&KLSUH&RUHLDGR6XO'LQDPDUFD(VORYiTXLD(VORYrQLD
Espanha, Estados Unidos, Estônia, Finlândia, França, Grécia,
+RODQGD+XQJULDËQGLD,QGRQpVLD,UODQGD,WiOLD-DSmR/HW{QLD
/LWXkQLD/X[HPEXUJR0DOWD0p[LFR3RO{QLD3RUWXJDO5HLQR
8QLGR 5HS~EOLFD &KHFD 5RPrQLD 5~VVLD 6XpFLD 7DLZDQ H
Turquia.

Quadro 2 – Setores produtivos para a matriz insuPRSURGXWR :,2'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Setores da economia
$JURSHFXiULD
([WUDWLYLVPRPLQHUDO
Alimentos, bebidas e fumo
7r[WHLV
9HVWXiULR
Madeira e produtos da madeira
3DSHOFHOXORVHHJUi¿FD
5H¿QRGHSHWUyOHRHFRPEXVWtYHOQXFOHDU
Indústria química
%RUUDFKDHSOiVWLFR
2XWURVPLQHUDLVQmRPHWiOLFRV
Metalurgia
0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV
Eletrônicos e equipamentos ópticos
Equipamentos de transporte
Manufatura e reciclagem
(OHWULFLGDGHJiVHiJXD
&RQVWUXomR
Venda e manutenção de veículos automotores
Atacado
Varejo
+RWpLVHUHVWDXUDQWHV
Transporte terrestre
7UDQVSRUWHDTXiWLFR
Transporte aéreo
2XWUDVDWLYLGDGHVGHVXSRUWHDR7UDQVSRUWH
&RPXQLFDo}HV
,QWHUPHGLDomR¿QDQFHLUD
Aluguéis
6HUYLoRVSUHVWDGRVjVHPSUHVDV
Administração pública
Educação
Saúde
2XWURVVHUYLoRV
Residências particulares com empregados

)RQWH:,2'  

4XDQWRjDEUDQJrQFLDFDEHGHVWDFDUTXHVHUmR
DQDOLVDGRVH[FOXVLYDPHQWHRVSDtVHVPHPEURVGR
%5,&FRQVLGHUDQGRTXHVHWUDWDGHXPFRQMXQWR
de países em ascensão que, embora tenham diferenças, apresentaram avanços importantes no grau
de desenvolvimento e nas possibilidades de articulação na economia mundial (VIEIRA, 2009). Portanto, no que se refere aos resultados e discussões,
HVWH DUWLJR VH FRQFHQWUDUi QRV SDtVHV GR %5,& D
VDEHU%UDVLO5~VVLDËQGLDH&KLQD
3RU¿PFRPRDVHPLVV}HVGHGLy[LGRGHFDUERQR &22) na atmosfera são os principais responViYHLVSHODLQWHQVL¿FDomRGRHIHLWRHVWXIDDLGHQWL¿FDomR GRV VHWRUHV SURGXWLYRV PDLV SROXHQWHV
RFRUUHUi SRU PHLR GR OHYDQWDPHQWR GDV HPLVV}HV
GHVWHJiVRTXDOFRQIRUPHDEDVHGHGDGRVHVWi
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divulgada em gigagrama (Gg), sendo que, segundo
o Sistema Internacional de Unidades (SI), cada giJDJUDPD *J HTXLYDOHPDPLOWRQHODGDVGH&22.
 $PDWUL]GHLQVXPRSURGXWR
Para a realização deste estudo foi utilizada a
matriz de insumo-produto mundial, disponibilizaGD SHOR :RUOG ,QSXW2XWSXW 'DWDEDVH :,2'  D
qual, conforme descrito anteriormente, apresenta
40 países e o restante do mundo, com o sistema
econômico dividido em 35 setores para cada reJLmR&DEHGHVWDFDUDLQGDTXHHVWDPDWUL]SRVVXL
WDPEpPGDGRVUHIHUHQWHVjGHPDQGD¿QDOHDRYDlor adicionado.

(1)

(2)
(3)

Em que ¨Y e ¨; VmR YHWRUHV Q[  TXH
mostram, respectivamente, a estratégia setorial e
os impactos sobre o volume da produção, enquanto
que ¨9pXPYHWRU Q[ TXHUHSUHVHQWDRLPSDFWR
VREUHTXDOTXHUXPDGDVYDULiYHLVWUDWDGDVDFLPD
LVWR p HPSUHJR LPSRUWDo}HV LPSRVWRV VDOiULRV
valor adicionado, entre outros. Tem-se também que
v̂pXPDPDWUL]GLDJRQDO Q[Q HPTXHRVHOHPHQWRV
GD GLDJRQDO VmR UHVSHFWLYDPHQWH RV FRH¿FLHQWHV
GH HPSUHJR LPSRUWDo}HV LPSRVWRV VDOiULRV YDlor adicionado, entre outros, que são obtidos dividindo-se, para cada setor, o valor utilizado destas
YDULiYHLVQDSURGXomRWRWDOSHODSURGXomRWRWDOGR
setor correspondente, isto é:
(4)
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(5)

i=1

Pode-se mensurar o impacto que as mudanças
RFRUULGDVQDGHPDQGD¿QDO < RXHPFDGDXPGH
seus componentes (consumo das famílias, gastos
GRJRYHUQRLQYHVWLPHQWRVHH[SRUWDo}HV WHULDP
sobre a produção total, emprego, importações, imSRVWRV VDOiULRV YDORU DGLFLRQDGR HQWUH RXWURV
Assim ter-se-ia que:

V
vi  i
Xi

$SDUWLUGRVFRH¿FLHQWHVGLUHWRVHGDPDWUL]LQYHUsa de Leontief é possível estimar, para cada setor da
economia, o quanto é gerado, direta e indiretamente,
HPWHUPRVGHHPSUHJRLPSRUWDo}HVLPSRVWRVVDOiULRVYDORUDGLFLRQDGRRXRXWUDYDULiYHOGHLQWHUHVVH
SDUD FDGD XQLGDGH PRQHWiULD SURGX]LGD SDUD D GHPDQGD¿QDO 0,//(5%/$,5 RXVHMD
n

$SDUWLUGRPRGHOREiVLFRGH/HRQWLHIGH¿QLGR
anteriormente (MILLER; BLAIR, 2009, p. 562),

¨X = (I - A)-1¨Y
¨V = v̂¨X

 *HUDGRUHV

GVj bijvi

$QiOLVHVGH,PSDFWR

;= (I - A)-1Y

Para se obter o impacto sobre o volume total
GDSURGXomRHGHFDGDXPDGDVYDULiYHLVTXHHVWmR
sendo analisadas, somam-se todos os elementos
dos vetores ¨X e ¨V.

em que: GVj é o impacto total, direto e indiUHWRVREUHDYDULiYHOHPTXHVWmRbij é o ij-ésimo
v
elemento da matriz inversa de Leontief e i é o
FRH¿FLHQWHGLUHWRGDYDULiYHOHPTXHVWmR
 0XOWLSOLFDGRUHV
Segundo Miller e Blair (2009), a divisão dos
JHUDGRUHV SHOR UHVSHFWLYR FRH¿FLHQWH GLUHWR JHUD
os multiplicadores, que indicam quanto é gerado,
direta e indiretamente, em termos de emprego,
LPSRUWDo}HVLPSRVWRVRXTXDOTXHURXWUDYDULiYHO
para cada unidade diretamente gerada desses itens.
3RUH[HPSORRPXOWLSOLFDGRUGHHPSUHJRLQGLFDD
quantidade de empregos criados, direta e indiretaPHQWHSDUDFDGDHPSUHJRGLUHWRFULDGR2PXOWLplicador do i-ésimo setor seria dado então por:

GV
09i = v i
i

(6)

onde 09i representaria o multiplicador da variiYHOHPTXHVWmRHDVRXWUDVYDULiYHLVVmRGH¿QLGDV
conforme feito anteriormente.
Por sua vez, o multiplicador de produção que
indica o quanto se produz para cada unidade moQHWiULDJDVWDQRFRQVXPR¿QDOpGH¿QLGRFRPR
n

03j bij
i=1

(7)

2QGH03j é o multiplicador de produção do jpVLPRVHWRUHDVRXWUDVYDULiYHLVVmRGH¿QLGDVVHJXQGRRH[SUHVVRDQWHULRUPHQWH
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Quando o efeito de multiplicação se restringe
VRPHQWH j GHPDQGD GH LQVXPRV LQWHUPHGLiULRV
estes são chamados de multiplicadores do tipo I.
Porém, quando a demanda das famílias é endogenizada no sistema, levando-se em consideração o
efeito induzido, estes multiplicadores recebem a
denominação de multiplicadores do tipo II. Assim,
SDUD¿QVGHVWDSHVTXLVDRVPXOWLSOLFDGRUHVHVWmR
restritos ao tipo I.

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS
2QRPH%5,&±JUXSRGHSDtVHVHPGHVHQYROYLPHQWRFRQVWLWXtGRSRU%UDVLO5~VVLDËQGLDH&KLQD±IRLFXQKDGRSHORHFRQRPLVWD-LP2¶1HLOOGR
banco de investimentos Goldman Sachsum, em seu
DUWLJR %XLOGLQJ %HWWHU *OREDO (FRQRPLF %5,&V
publicado em 2001.2 É importante ressaltar que a
origem do nome reproduz a ideia de novos fundamentos da futura economia mundial, pois o acrônimo trata-se de um trocadilho com a palavra inglesa
EULFNTXHVLJQL¿FDWLMROR 2¶1(,// 
&DEHGHVWDFDUTXHWRGRHVVHUHFRQKHFLPHQWRQmR
é mera casualidade, pois, segundo Baumann, Araújo
H)HUUHLUD  HPFRQMXQWRRVSDtVHVGR%5,&
UHSUHVHQWDPPDLVGHGDiUHDWHUUHVWUHGRSODQHta e mais de 40% da população mundial, sendo que
essa concentração gera implicações sobre o aparato
produtivo, tanto pela disponibilidade de mão de obra,
TXDQWRGDGLPHQVmRGDGHPDQGD2VSDtVHVGR%5,&
DSUHVHQWDP XPD SDUWLFLSDomR GH DSUR[LPDGDPHQWH
QDHFRQRPLDPXQGLDOHGHGRVÀX[RVGR
FRPpUFLRPXQGLDO H[SRUWDo}HVHLPSRUWDo}HV 
2V VHWRUHV TXH DSUHVHQWDUDP RV PDLRUHV JHUDGRUHV GH &22 GRV SDtVHV GR %5,& HP 
IRUDP7UDQVSRUWH$TXiWLFRQR%UDVLOH(OHWULFLGDGH *iV H ÈJXD QRV RXWURV WUrV SDtVHV VHQGR
esses, portanto, os setores que mais contribuíram
SDUDRDXPHQWRWRWDOGDVHPLVV}HVGH&22 no período analisado.
8P HVWXGR FRPSOHPHQWDU DR JHUDGRU GH &22
pRHIHLWRWUDQVERUGDPHQWRGDHPLVVmRGH&22, o
TXDOPHGHRDXPHQWRGDVHPLVV}HVGH&22 do setor sobre as atividades econômicas que estão fora
de sua região de origem. Nesse sentido, este indiFDGRU PRVWUD R TXDQWR GDV HPLVV}HV GH &22 ¿FD
 (PSRURFDVLmRGD,,,&~SXODDÈIULFDGR6XOSDVVRXD
ID]HUSDUWHGRDJUXSDPHQWRTXHDGRWRXDVLJOD%5,&63RUpP
FRPRRVGDGRVGLVSRQLELOL]DGRVVmRGHHVWHSDtVQmRVHUi
analisado neste artigo.

dentro do país e quanto é transbordado para fora
dele. Assim é possível observar alguns resultados
LPSRUWDQWHVTXDQWRDRWUDQVERUGDPHQWRGH&22 de
cada um dos setores dos países selecionados, os
quais serão analisados a seguir.
No caso do Brasil, os setores que se destacam
são: Eletrônicos e Equipamentos Ópticos (14),
%RUUDFKDHSOiVWLFR  (TXLSDPHQWRVGH7UDQVSRUWH  7r[WHLV  H6D~GH  LQGLFDQGRTXH
JUDQGH SDUWH GDV HPLVV}HV GH &22, provenientes
do aumento da produção desses setores, é transbordada para fora do país, impactando, portanto, a
economia do restante dos países do mundo. Assim,
SRUH[HPSORQRVHWRUGH(OHWU{QLFRVH(TXLSDPHQWRVÏSWLFRV  REVHUYDVHTXHDSUR[LPDGDPHQWH
GDVHPLVV}HVGH&22 foram geradas fora do
%UDVLOLVWRpQRUHVWRGRPXQGRRTXHVLJQL¿FD
que quando a produção deste setor aumenta, cerca
GDPHWDGHGDVHPLVV}HVGH&22 geradas são de setores instalados fora desse país.
1D&KLQDRVVHWRUHVTXHVHGHVWDFDPVmR(OHWU{QLFRVH(TXLSDPHQWRVÏSWLFRV  5H¿QRGH
3HWUyOHRH&RPEXVWtYHO1XFOHDU  9HVWXiULR  
%RUUDFKD H SOiVWLFR   H 6HUYLoRV 3UHVWDGRV jV
Empresas (30), indicando que grande parte das
HPLVV}HVGH&22, provenientes do aumento da produção desses setores, é transbordada para fora do
país, impactando, portanto, a economia do restante
dos países do mundo. No setor de Eletrônicos e
Equipamentos Ópticos (14) observa-se que apro[LPDGDPHQWHGDVHPLVV}HVGH&22 foram geUDGDVIRUDGD&KLQDLVWRpQRUHVWRGRPXQGRR
TXH VLJQL¿FD TXH TXDQGR D SURGXomR GHVWH VHWRU
DXPHQWD XPD SDUFHOD VLJQL¿FDWLYD GDV HPLVV}HV
GH&22 geradas são provenientes de setores instalados fora do país.
1D5~VVLDRVVHWRUHVTXHVHGHVWDFDPVmR7r[teis (4), Equipamentos de Transporte (15), VesWXiULR   %RUUDFKD H 3OiVWLFR   H$OLPHQWRV
Bebidas e Fumo (3), indicando que grande parte
GDVHPLVV}HVGH&22, provenientes do aumento da
produção desses setores, é transbordada para fora
do país, impactando, portanto, a economia do resWDQWHGRVSDtVHVGRPXQGR1RVHWRUGHWr[WHLV  
REVHUYDVH TXH DSUR[LPDGDPHQWH  GDV HPLVV}HVGH&22 foram geradas fora da Rússia, isto é,
QR UHVWR GR PXQGR R TXH VLJQL¿FD TXH TXDQGR
DSURGXomRGHVWHVHWRUDXPHQWDXPDVLJQL¿FDWLYD
SDUWHGDVHPLVV}HVGH&22 geradas são de setores
instalados fora desse país.

Rev. Econ. NE, Fortaleza, v. 49, n. 1, p. 149-164, jan./mar., 2018

157

Irene Domenes Zapparoli, Adriano Martins de Souza, Umberto Antônio Sesso Filho, Paulo Rogério A. Brene e Márcia Regina G. da Câmara

7DEHOD±*HUDGRUGH'Ly[LGRGH&DUERQR &2 GRVSDtVHVGR%5,&
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

$JURSHFXiULD
([WUDWLYLVPRPLQHUDO
Alimentos, bebidas e fumo
7r[WHLV
9HVWXiULR
Madeira e produtos da madeira
3DSHOFHOXORVHHJUi¿FD
5H¿QRGHSHWUyOHRHFRPEXVWQXFOHDU
Indústria química
%RUUDFKDHSOiVWLFR
2XWURVPLQHUDLVQmRPHWiOLFRV
Metalurgia
0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV
Eletrônicos e equipamentos ópticos
Equipamentos de transporte
Manufatura e reciclagem
(OHWULFLGDGHJiVHiJXD
&RQVWUXomR
Venda e manut. de veíc. automotores1
Atacado
Varejo
+RWpLVHUHVWDXUDQWHV
Transporte terrestre
7UDQVSRUWHDTXiWLFR
Transporte aéreo
2XWUDVDWLYLGGHVXSRUWHDR7UDQVS
&RPXQLFDo}HV
,QWHUPHGLDomR¿QDQFHLUD
Aluguéis
6HUYLoRVSUHVWDGRVjVHPSUHVDV
Administração pública
Educação
Saúde
2XWURVVHUYLoRV

Brasil
0,32
0,43
0,23
0,21
0,19
0,18
0,26
0,52
0,41
0,28
1,14
0,59
0,28
0,29
0,25
0,22
0,35
0,28
0,09
0,08
0,11
0,14
0,55
1,71
0,60
0,21
0,17
0,05
0,02
0,12
0,10
0,09
0,14
0,16

China
0,56
1,83
0,72
1,00
0,74
1,05
1,38
1,73
1,98
1,50
3,65
2,25
1,40
1,16
1,17
0,94
10,58
1,66
0,47
0,51
0,74
1,07
1,68
2,80
0,92
0,55
0,29
0,19
0,77
0,64
0,73
1,16
0,81

Índia
0,52
3,27
1,32
1,36
0,77
1,89
1,91
1,75
1,87
1,61
4,71
3,02
1,44
1,27
1,54
0,92
16,53
1,49
0,16
0,14
0,16
1,12
1,17
2,51
1,53
1,59
0,85
0,27
0,11
0,36
0,01
0,14
0,50
0,29

Rússia
0,87
1,57
0,78
0,94
0,98
1,19
1,11
1,95
3,39
1,61
4,59
3,69
1,61
1,53
1,21
1,45
7,79
1,34
0,55
0,66
0,51
1,13
2,02
2,52
3,48
1,22
0,59
0,45
0,92
0,51
0,80
0,62
0,71
1,81

)RQWH(ODERUDGDSHORVDXWRUHVDSDUWLUGHGDGRV:RUOG,QSXW2XWSXW'DWDEDVH :,2' 

No caso da Índia, os setores que se destacam
VmR0DQXIDWXUDH5HFLFODJHP  2XWURV6HUviços (34), Saúde (33), Educação (32) e Transporte Aéreo (25), indicando que grande parte
GDVHPLVV}HVGH&22, provenientes do aumento
da produção desses setores, é transbordada para
fora do país, impactando a economia do restante
GRVSDtVHVGRPXQGR3RUH[HPSORQRVHWRUGH
Manufatura e Reciclagem (16) observa-se que
PDLVGHGDVHPLVV}HVGH&22 foram geradas fora da Índia; isto é, no resto do mundo, o
TXHVLJQL¿FDTXHTXDQGRDSURGXomRGHVWHVHWRU
DXPHQWD PDLV GD PHWDGH GDV HPLVV}HV GH &22
geradas são de setores instalados fora desse país.
A Tabela 3 apresenta os resultados do transERUGDPHQWRGDHPLVVmRGH&22 para cada setor
GRV SDtVHV GR %5,& SDUD R DQR GH  HP
valores percentuais. É possível observar que o
Brasil, entre os países analisados, é o que possui
R PDLRU WUDQVERUGDPHQWR HP UHODomR jV HPLVRev. Econ. NE, Fortaleza, v. 49, n. 1, p. 149-164, jan./mar., 2018
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V}HVFRQ¿UPDQGRDVVLPTXHDVFDGHLDVSURGXWLvas brasileiras são “limpas”, em comparação aos
GHPDLV SDtVHV GR %5,& 3RUpP FDEH GHVWDFDU
que este é um importante indicativo da dependência brasileira de insumos importados, deviGD VREUHWXGR j VXD LQVX¿FLHQWH LQIUDHVWUXWXUD
interna. Desse modo, o Brasil, em razão da sua
dependência de insumos importados, acaba se
WRUQDQGRRPHQRUSROXLGRUGRVSDtVHVGR%5,&
SRLV DR GHPDQGiORV JHUD SURGXomR H FRQVHquentemente, poluição em outros países.
Além disso, cabe destacar, ainda, que a maior
SDUWH GDV HPLVV}HV GH &22 GD &KLQD ËQGLD H
5~VVLD ¿FDP HP VHXV SUySULRV WHUULWyULRV GHmonstrando uma menor dependência de insumos
importados desses países em relação ao Brasil.
7DLVUHVXOWDGRVFRQ¿UPDPTXHHPERUDWHQKDP
XPJUDQGHSRWHQFLDOGHFUHVFLPHQWR&KLQDËQdia e Rússia possuem também uma ampla capaFLGDGH HP JHUDU &22, sendo que, ao relacionar
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estes resultados com as respectivas matrizes
HQHUJpWLFDV ¿FDP HYLGHQWHV RV PRWLYRV GH HVVHV SDtVHV VHUHP HQWUH RV SDtVHV GR %5,& RV

maiores poluidores, pois suas fontes energéticas
dependem notadamente de combustíveis fósseis,
razão pela qual são consideradas “sujas”.

7DEHOD±7UDQVERUGDPHQWRGDHPLVVmRGH&2GRVSDtVHVGR%5,&
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

$JURSHFXiULD
([WUDWLYLVPRPLQHUDO
Alimentos, bebidas e fumo
7r[WHLV
9HVWXiULR
Madeira e produtos da madeira
3DSHOFHOXORVHHJUi¿FD
5H¿QRGHSHWUyOHRHFRPEXVWQXFOHDU
Indústria química
%RUUDFKDHSOiVWLFR
2XWURVPLQHUDLVQmRPHWiOLFRV
Metalurgia
0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV
Eletrônicos e equipamentos ópticos
Equipamentos de transporte
Manufatura e reciclagem
(OHWULFLGDGHJiVHiJXD
&RQVWUXomR
Venda e manut. de veíc. automotores
Atacado
Varejo
+RWpLVHUHVWDXUDQWHV
Transporte terrestre
7UDQVSRUWHDTXiWLFR
Transporte aéreo
2XWUDVDWLYLGGHVXSRUWHDR7UDQVS
&RPXQLFDo}HV
,QWHUPHGLDomR¿QDQFHLUD
Aluguéis
6HUYLoRVSUHVWDGRVjVHPSUHVDV
Administração pública
Educação
Saúde
2XWURVVHUYLoRV

Brasil
18,47%
12,43%
21,89%
36,21%
33,10%
23,42%
23,49%
21,14%
27,91%
44,78%
6,18%
15,53%
32,81%
47,85%
41,06%
31,25%
12,57%
20,94%
19,12%
22,49%
16,06%
20,40%
6,43%
2,06%
5,85%
16,45%
24,25%
20,43%
21,90%
23,75%
17,15%
18,70%
33,28%
17,89%

China
6,77%
3,89%
7,11%
7,93%
10,14%
7,79%
7,10%
11,40%
7,03%
9,83%
2,49%
6,33%
8,27%
13,18%
9,28%
8,27%
0,76%
6,06%
7,12%
6,47%
5,59%
5,43%
4,92%
4,59%
7,28%
8,69%
7,58%
8,33%
9,50%
6,95%
6,27%
9,26%
7,61%

Índia
4,92%
1,45%
5,60%
10,95%
11,93%
4,02%
6,65%
10,94%
10,23%
12,40%
2,98%
5,71%
11,75%
13,48%
11,14%
61,29%
0,78%
10,15%
10,55%
12,79%
11,05%
6,33%
11,73%
3,88%
15,67%
3,86%
9,47%
11,04%
10,07%
14,40%
0,00%
17,87%
21,38%
32,88%

Rússia
4,43%
1,38%
5,37%
14,95%
7,52%
3,48%
4,14%
1,26%
2,06%
6,74%
1,04%
1,36%
3,89%
5,09%
8,93%
4,64%
0,41%
4,18%
3,45%
3,58%
3,48%
2,68%
1,56%
1,57%
1,45%
2,70%
2,55%
3,33%
1,76%
3,71%
3,31%
2,31%
3,88%
1,41%
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eLPSRUWDQWHDYDOLDURVHIHLWRVWRWDLVHLGHQWL¿car os efeitos diretos e indiretos sobre as emissões
causadas por uma variação de US$ 1 milhão na dePDQGD¿QDOWRUQDQGRSRVVtYHODVVLPDWULEXLUDV
HPLVV}HVDRVVHXVYHUGDGHLURVUHVSRQViYHLV1HVVH
VHQWLGRRHIHLWRWRWDOGDVHPLVV}HVGH&22 de cada
VHWRUSRGHUiVHUDWULEXtGRDRSUySULRVHWRU HIHLWR
GLUHLWR RXjVXDFDGHLDSURGXWLYD HIHLWRLQGLUHWR 
de dentro ou fora do país.
Porém, nota-se que grande parte das emissões
GH&22 da maioria dos setores do Brasil ocorre por
efeito indireto, com destaque para o transbordamento que ocorre para fora do país, sendo este um
IHQ{PHQR ~QLFR HQWUH RV SDtVHV GR %5,& 1HVWH
FRQWH[WR GHVWDFDPVH RV VHWRUHV GH 0iTXLQDV H
Equipamentos (13), eletrônicos e Equipamentos
Ópticos (14) e Equipamentos de Transporte (15),
como os setores que mais poluem, proporcionalmente, por efeito indireto, sendo 59,21%, 41,25%
e 54,21% dentro do país e 32,81%, 47,85% e
41,06% fora do país, respectivamente.

9HUL¿FDVHQD&KLQDTXHJUDQGHSDUWHGDVHPLVV}HVGH&22 também ocorre por efeito indireto. PoUpPGLIHUHQWHGR%UDVLOKiSRXTXtVVLPRWUDQVERUGDmento para fora do país, pois a maior parte de suas
emissões ocorre indiretamente dentro do país. As
H[FHo}HVVmRRVVHWRUHVGH(OHWULFLGDGH*iVHÈJXD
 7UDQVSRUWH$TXiWLFR   H7UDQVSRUWH$pUHR
(25), que se destacam principalmente por terem a
maior parte das suas emissões gerada neles mesmos,
isto é, 65,26%, 54,77% e 64,04%, respectivamente.
A Figura 1 decompõe, proporcionalmente, as
HPLVV}HV GH &22 GRV SDtVHV GR %5,& QR DQR GH
2009, apontando seus efeitos diretos e indiretos, de
dento e fora do país. Nota-se que no caso do Brasil,
os setores de transporte desse país, Transporte TerUHVWUH  7UDQVSRUWH$TXiWLFR   H7UDQVSRUWH
Aéreo (25), se destacam principalmente devido aos
VHXV FRH¿FLHQWHV GLUHWRV FRPSURYDQGR TXH DOpP
de serem os maiores poluidores, a maior parte das
HPLVV}HV GH &22 é gerada neles mesmos, isto é,
79,20%, 93,35% e 81,09%, respectivamente.

)LJXUD±'HFRPSRVLomRGDVHPLVV}HVGH&2GRVSDtVHVGR%5,&HP
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1R FDVR GD ËQGLD YHUL¿FDVH TXH QmR Ki XP
padrão em relação aos efeitos diretos e indiretos,
quando se observam os 34 setores desse país. Nota-se que, enquanto grande parte das emissões de
&22 de alguns setores são provenientes deles mesPRVFRPRQRVFDVRVGR([WUDWLYLVPR0LQHUDO  
(OHWULFLGDGH*iVHÈJXD  H$GPLQLVWUDomR3~blica (31), em outros setores as emissões ocorrem
de forma indireta, como nos casos da Manufatura e
5HFLFODJHP  &RQVWUXomR  H,QWHUPHGLDomR
Financeira (28).
1D5~VVLDFRPRQRFDVRGD&KLQDKiSRXTXtVsimo transbordamento para fora do país, sendo
que a maior parte de suas emissões ocorre indireWDPHQWHGHQWURGRSDtV$VH[FHo}HVVmRRVVHWRUHV
GH 2XWURV 0LQHUDLV QmR 0HWiOLFRV   0HWDOXUJLD   H (OHWULFLGDGH *iV H ÈJXD   TXH VH
destacam principalmente por terem a maior parte
das suas emissões gerada neles mesmos, isto é,
63,78%, 54,04% e 82,84%, respectivamente.
Todavia, nota-se que na maioria dos setores
GRV SDtVHV GR %5,& D PDLRU SDUWH GDV HPLVV}HV
GH &22 ocorre, proporcionalmente, por efeito indireto, em grande parte, dentro de cada país. Tal
resultado comprova que os setores dos países do
%5,& SROXHP VREUHWXGR HP UD]mR GH VXDV FDdeias produtivas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

isso, como no Brasil as atividades que envolvem
os setores de transporte foram as que apresentaram
a maior participação nas emissões, sugere-se que,
nesse país, sejam realizados maiores investimentos em meios de transporte alternativos, no intuito
de atenuar os problemas causados pelos transportes e as consequentes emissões de poluentes.
Porém, cabe destacar que entre os países do
%5,&R%UDVLOpRSDtVTXHPHQRVHPLWHSROXLomR
devido, principalmente, o fato de sua matriz energética ser mais limpa, quando comparada com as
matrizes dos outros três países, pois se constitui,
HP JUDQGH SDUWH GH HQHUJLD UHQRYiYHO (QWUHWDQto, por dependerem notadamente de combustíveis
IyVVHLV FDUYmR SHWUyOHR H JiV QDWXUDO  &KLQD
Índia e Rússia têm em sua produção energética o
SULQFLSDOFDXVDGRUGHHPLVV}HVGH&22, conforme
apontaram os resultados obtidos nesta pesquisa.
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