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RESUMO 

 

 As mudanças climáticas são uma realidade no mundo de hoje e o aumento das 

emissões dos gases do efeito estufa (GEEs) são considerados pelos órgãos científicos e 

organizações mundiais como principal causa desta mudança. O Acordo de Paris, COP 21, 

celebrado em dezembro de 2015 objetivou combater estas mudanças. Este trabalho analisa, 

através de um modelo de equilíbrio geral computável, o impacto potencial no Brasil do ponto 

de vista econômico e ambiental, de políticas que possam ser implementadas para cumprir as 

metas assumidas neste acordo, simulando diferentes cenários. Os resultados mostram que a 

principal iniciativa que gera maior redução de emissão com um menor custo é o controle do 

desmatamento, reduzindo as emissões em mais de 40% em 2030, com impacto econômico 

próximo de 0% até 2050 comparado com um cenário sem combate às mudanças climáticas. 

Pensando no longo prazo, um mercado de carbono combinado com políticas de controle de 

desmatamento tende a ter maior eficiência no combate as mudanças climáticas, com reduções 

que passam de 100% em 2050, com impacto econômico de redução do PIB entre 5% e 10% 

até 2050 usando como referência o cenário base. 

  

 

Palavra chave: política climática; desmatamento; mercado de carbono; modelo de equilíbrio 

geral computável; mudanças climáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 Climate change is a reality in today´s world and greenhouse gases (GHGs) rising are 

being considered by scientific world and international organizations as the main cause of this 

change. Paris Agreement, COP 21, celebrated in December of 2015 aimed to strike climate 

change. This paperwork evaluate, through a computational general equilibrium, the potential 

impact in Brazil considering economic and environment point of view, of policies which can 

be implemented to accomplish the agreement goals, simulating different scenarios. Results 

show that the main initiative which generates greater reductions with a low cost is 

deforestation control, lowering emissions more than 40% at 2030, with near to 0% economic 

impact until 2050 in comparison with a scenario with no climate change action. In the long 

term, a carbon market combined with deforestation control policy leans on a bigger efficiency 

on climate change strike, with reductions that are bigger than 100% at 2050, with economic 

impact on PIB reduction between 5% and 10% until 2050 using as reference a scenario which 

no policies are implemented. 

  

 

Palavra chave: climate policy; deforestation; carbon market; computacional general 

equilibrium; climate change. 
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1. Introdução 

 

A mudança climática é um assunto que está em voga nos dias atuais. É um problema mundial 

e que esta sendo discutidos pelo mundo, por cientistas, empresários, economistas, acadêmicos 

e a população em geral.  

 

Desde a revolução industrial, as interações dos agentes econômicos foram alteradas e a 

produção em larga escala, usando principalmente combustíveis fósseis, ganhou espaço. Desta 

forma, o meio ambiente foi severamente impactado por esse novo modus operanti, seja por 

mais produtos disponíveis e consequentemente maior volume de resíduos, seja por maior 

produção de gases do efeito estufa, seja pela melhoria na qualidade de vida da população 

mundial o que, por sua vez, contribuiu para um aumento na taxa de crescimento da população 

e, consequentemente, maior consumo de recursos naturais (FRANCISCO, 2018).  

 

A economia tem papel vital nesta discussão. Como pretende-se abordar neste trabalho, o 

problema das mudanças climáticas e a poluição são considerados do ponto de vista 

econômico como externalidades que, serão aprofundadas no referencial teórico. 

 

Da mesma forma que a economia faz parte do problema, ela também faz parte da solução. A 

mesma revolução industrial abriu espaço para uma maior inovação tecnólogica 

(ACEMOGLU; ROBINSON, 2012), o que sob certos incentivos poderia converter a 

economia numa produção denominada de baixo carbono.  

 

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climáticas (United Nations 

Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) no inicio dos anos 90 foi criada 

como uma forma de se discutir sobre a preocupação com as mudanças climáticas 

(FRANCISCO, 2018). No próximo capitulo deste trabalho, há uma breve descrição dos 

principais acordos e reuniões no âmbito das Organizações das Nações Unidas (ONU).  

 

Com o Acordo de Paris, celebrado em dezembro de 2015, os países se comprometeram a 

combater os efeitos das mudanças climáticas e a buscarem conjuntamente atingir a meta de 

2oC como limite no aumento de temperatura global. 
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Diferentemente de Kyoto, onde os países participantes tinham uma meta imposta, o Acordo 

de Paris deu-se com os países estipulando suas próprias metas, chamadas de Contribuições 

Pretendidas Nacionalmente Determinadas (NDC em inglês). 

 

Para atuar nas NDCs, cada país deverá adotar uma série de politicas públicas para atingir a 

meta de redução do aumento da temperatura. Qualquer Estado, quando pensa em 

implementação de políticas públicas, leva em consideração outros impactos que são 

indiretamente afetados. Essas políticas não impactarão apenas o meio ambiente, mas também 

a economia, por exemplo. Toda política tem seus custos e benefícios, e cabe ao Estado 

mensurá-los para tornar eficiente a promoção destas políticas. 

 

Tais implementações terão impactos em todos os setores da economia envolvidos, sendo em 

emprego, renda, PIB ou qualquer outra métrica usada. Por exemplo, taxar as poluições ou as 

emissões de algum setor industrial fará com o que o produto final seja mais caro, fazendo os 

agentes econômicos realocarem recursos, resultando em um novo equilíbrio da economia. Se 

ao contrario de taxar apenas um setor, o imposto for cobrado para toda a economia, os agentes 

que forem mais eficientes e conseguirem incorporar este custo de mitigação em sua produção 

receberão mais alocação de recursos, também impactando o equilíbrio inicial da economia.  

 

Apesar do Acordo de Paris ter sido ratificado em 2016 pelo países signatários, recentemente 

alguns revezes têm ocorrido, como o pleito da saída do acordo pelos Estados Unidos, desde a 

mudança na presidência, bem como neste ano, o próprio Brasil considerando a mesma ideia, 

ou reduzindo sua importância, além de diminuir o escopo do ministério do meio ambiente. O 

esforço para o combate ao desmatamento e as mudanças climáticas é pendular e como tal está 

sujeito a revezes apesar de estar no caminho correto (VALOR ECONOMICO, 21.dez.2018). 

 

Mesmo com essas possíveis baixas na luta contra as mudanças climáticas, o processo que 

levou ao Acordo de Paris é irreversível. Pois não há espaços para o não combate às mudanças 

climáticas. As grandes empresas comercializadoras de commodities globais, por exemplo, 

estão mapeando o fornecimento da soja comprada para verificar se o produto vem de área de 

desmatamento (VALOR ECONOMICO, 15.fev.2019).   
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Os assuntos clima e economia, sejam interligados ou separados, estão em destaque na mídia 

nacional e internacional, além do mundo acadêmico. Prova deste destaque é o ganhador do 

prêmio Nobel de Economia de 2018, William D Nordhaus, cujo a principal contribuição foi 

no seu artigo na American Economic Association sobre o problema do dióxido de carbono 

influenciando o crescimento econômico e o clima. Além do Prêmio Nobel, a sociedade 

através da imprensa, ONGs e entidades de classes está cada vez mais demandando dos 

governos e das empresas a devida preocupação com o clima.  

 

A preocupação está presente no mundo hoje, apesar de falta de ação. Os principais 

participantes da economia global já começam a demandar por mudanças. A bolsa de valores 

brasileira, por exemplo, fez um mapeamento de como as empresas listadas estão incorporando 

a agenda sustentável (VALOR ECONOMICO, 26.set.2017). Ainda nesta matéria, apesar da 

iniciativa de mapear, poucas empresas de fato incorporando ações sustentáveis na sua rotina. 

A Organização de Agricultura e Alimento (FAO em inglês), agencia da ONU, de alimentação 

e agricultura, através do seu diretor avaliou que as ações para o corte de emissões ainda é 

insuficiente (VALOR ECONOMICO, 18.set.2018). 

 

Alguns estudos como o da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, FIESP, levantam 

luz ao impacto que a redução das emissões e o combate as mudanças climáticas vai causar em 

seu setor e na economia brasileira (FIESP, 2017). A preocupação é validada em seu estudo, 

que compara impactos de políticas climáticas, que incluem um mercado de permissão de 

carbono e/ou de taxação às emissões. O estudo conclui que é preciso avaliar com cuidado 

quais politicas adotar para qual setor afim de trazer o menor impacto possível para a 

economia brasileira e não prejudicar setores que tenham maiores dificuldades de redução na 

emissão. 

 

Por outro lado a inação também tem seu custo. Nordhaus cita no relátorio The Stern Review: 
 

O Review estima que se não atuarmos (nas mudanças climáticas, e na 

redução dos gases do efeito estufa) o custo geral e os riscos das mudanças 

climáticas vai ser equivalente a perder pelo menos 5% do PIB global a cada 

ano, agora e para sempre. Se um maior alcance de riscos e impactos forem 

levados em consideração, as estimativas de danos podem aumentar para 20% 

do PIB ou mais.... Nossas ações agora e para as próximas décadas podem 

criar riscos ... numa escala similar com as associadas com as grandes guerras 
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e a depressão econômica da primeira metade do século 20. (NORDHAUS, 

p.3 , 2007) 

 

O problema que as mudanças climáticas causam para a população e a economia mundial está 

claro bem como os desafios para se atuar para que se mude para uma economia mais 

sustentável. Considerando tais desafios, o Brasil se comprometeu com metas ambiciosas de 

redução de emissões no Acordo de Paris. A NDC brasileira que foi proposta e posteriormente 

ratificada se compromete com a redução das emissões de gases do efeito estufa (GHG) no 

valor de 37% e 43%, em 2025 e 2030 respectivamente; considerando como base o ano de 

2005.  

 

Levando em consideração a NDC brasileira mencionada, o governo brasileiro se 

comprometeu a diminuir as emissões em termos absolutos de 2005, considerando os 

percentuais de redução de 37% e 43%, em 2025 e 2030 respectivamente. A Tabela 1 

apresenta as emissões brasileiras de 1990 a 2015. Ainda, mostra dois totais de emissões 

(brutas e líquidas), onde a diferença é a captura de GEE por parte da regeneração de 

vegetação secundária. A mensuração é separada entre mudança da terra (sem e com remoções 

dos GEE). Considerando a NDC brasileira e assumindo as emissões líquidas de 1.725 milhões 

de toneladas de CO2 equivalente (eq.) e emissões brutas de 1.882 milhões de toneladas de 

CO2 (eq.) em 2025. Já em 2030 as emissões líquidas deveriam chegar a no máximo 1.561 

milhões de toneladas de CO2 eq. e as emissões brutas a 1.703 milhões de toneladas de CO2 

(eq.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Tabela 1 – Emissões em CO2 eq por setor, para os anos de 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 
e 2015.  

SETOR  
1990 1995 2000 2005 2010 2015 Variação  

Tg CO2 eq  
2005-
2015  

2010-
2015  

ENERGIA  187 225 286 316 375 449 42,14% 19,93% 

PROCESSOS 
INDUSTRIAIS  

52 65 74 78 90 95 21,86% 6,02% 

AGROPECUÁRIA  287 317 328 392 407 429 9,28% 5,36% 

MUDANÇA DE 
USO DA TERRA 
E FLORESTAS 
(com remoções)  

792 1.931 1.266 1.905 349 332 -82,58% -4,97% 

TRATAMENTO 
DE RESÍDUOS  

28 33 40 47 53 63 34,01% 18,60% 

TOTAL (emissões 
líquidas)  

1345 2572 1994 2738 1274 1368 -50,04% 7,41% 

MUDANÇA DE 
USO DA TERRA 
E FLORESTAS 
(sem remoções)  

949 2.139 1.473 2.154 629 639 -70,32% 1,60% 

TOTAL (emissões 
brutas)  

1503 2.779 2.202 2.988 1554 1676 -43,92% 7,84% 

Fonte: Sirene - Ministerio da Ciência e Tecnologia 
(2018).       

 

De acordo com a Tabela 11, o valor estimado de emissões brutas pelo governo para o ano de 

2015 foi de 1.676 milhões de toneladas de CO2 eq., enquanto o valor estimado de emissões 

líquidas foi de 1.368 milhões de toneladas de CO2 eq., o que significa que as emissões 

brasileiras ainda estão abaixo do que se espera alcançar em 2025 e 2030 com as metas 

comprometidas no Acordo de Paris. Dessa forma, deve-se prevenir que o crescimento das 

emissões supere os patamares máximos acordados. É relevante notar que houve uma queda 

drástica nas emissões entre os anos de 2005 e 2010, que se deu principalmente pelo fato do 

governo brasileiro ter implementado políticas de combate ao desmatamento, desta forma 

reduzindo bastante o esforço necessário aos outros setores para a redução das emissões. Vale 

                                                        
1 - A tabela 1 considera o 3º inventário brasileiro de gases de efeito estufa, apesar da NDC brasileira ter 
sido protocolada usando como base o 2º inventário, no qual as emissões líquidas eram de 2.043 milhões de 
toneladas de CO2 equivalente.  
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ressaltar que a Tabela 1, considera o 3º inventário de gases de efeito estufa publicado pelo 

governo brasileiro. Entretanto o comprometimento brasileiro protocolado no Acordo de Paris 

foi realizado com base nas emissões do 2º inventário. Usando os números deste 3º inventário, 

pode-se notar que os esforços no controle do desmatamento tiveram resultados significantes 

nas reduções das emissões, tanto bruta quanto líquida, resultando em ganhos percentuais em 

linha com o que seria necessário para cumprir as metas. Neste inventário, as reduções em 

2015 foram de 50% e 44% aproximadamente para as emissões brutas e liquidas 

respectivamente, em relação ao valor de 2005 deste 3º inventário. 

 

Considerando os números do 2º inventário que foram considerados quando do protocolo da 

iNDC brasileira no Acordo de Paris, 2.043 milhões de toneladas de emissões líquidas, para 

atingir a meta de 37% e 43%, o Brasil precisaria reduzir as emissões de forma a não 

ultrapassar os volumes de 1.287 e 1.164 milhões de toneladas respectivamente. (Ministério do 

Meio Ambiente, 2019). 

 

O crescimento brasileiro nos próximos anos deve impactar em aumentos nas emissões de 

gases do efeito estufa. Desta forma, políticas mais restritivas para os diferentes setores 

precisam ser adotadas para que o Brasil alcance as metas definidas no acordo de Paris. Outros 

setores que não só o uso da terra precisarão contribuir com reduções em emissões, o que deve 

trazer impactos para a economia brasileira. 

 

Desta forma, o problema de pesquisa desta dissertação é responder à seguinte questão: quais 

os potenciais impactos da adoção de medidas restritivas às emissões brasileiras de gases de 

efeito estufa de forma a alcançar as metas da NDC brasileira do Acordo de Paris? O objetivo 

deste trabalho é avaliar dos pontos de vista econômico e ambiental o impacto do cumprimento 

das metas do Acordo de Paris pelo Brasil, considerando também as metas assumidas pelos 

demais países do mundo. Para tal, o presente trabalho fará uso de um modelo de projeção 

global econômico e ambiental de longo prazo, simulando cenários afim de comparar a 

aplicação das políticas públicas de mitigação das mudanças climáticas. 
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2. Revisão de Literatura 
 

2.1. A evolução da discussão do clima e o papel das entidades globais 

 

A discussão sobre o impacto do homem no meio ambiente pode ser vista no âmbito teórico 

desde o século XIX. Existem históricos de artigos publicados Fourier (1824 apud Hawkins, 

2013) discutindo o porque a Terra está mais quente, considerando a radiação solar como 

possível causa; e Tyndall (1861 apud Hawkins, 2013) oferecendo como possível explicação 

ao problema do aquecimento, o dióxido de carbono.   

 

A ONU, Organização das Nações Unidas, como entidade mundial criou o IPCC, Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (Intergovernmental Panel on Climate 

Change, em inglês), para discutir e difundir o conhecimento científico que permeava o campo 

das mudanças climáticas (1998). Com isso, a ONU começa a dar forma a discussão que 

ocorria de forma dispersa desde o século anterior. 

 

A Rio 92, conferência realizada pela ONU (1992) e conhecida desta maneira pela sua sede e 

ano de realização, primeira conferência que trouxe o foco para a discussão sobre ecologia e o 

meio ambiente, ficou conhecida como um marco para a discussão do tema. No documento 

oficial elaborado, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 

após a “Rio Convention”, datado de nove de maio de noventa e dois, em Nova Iorque; mais 

de 150 países ratificaram a convenção. O documento produzido,  entre vários pontos, 

reconhece a mudança climática do nosso planeta, preocupa-se com o resultado da atividade 

humana nessa mudança, nota que as previsões podem ser incertas, reconhece que os esforços 

devem ser conjuntos e global e determina que o clima precisa ser protegido para essa geração 

e as futuras (ONU,1992). 

 

Após alguns painéis e reuniões da UNFCCC, o evento mais importante aconteceu, a COP3, 

em Kyoto, Japão (1997). O documento, produzido nesta reunião, ficou conhecido como 

Protocolo de Kyoto, pela primeira vez impôs compromissos rígidos para os países signatários. 

O protocolo entrou em vigência em 2005, onde os países desenvolvidos, responsáveis por 

pelo menos 55% das emissões de gases do efeito estufa deveriam impor limites às suas 

emissões, segundo o documento oficial da convenção (ONU,1997). Ainda debaixo do mesmo 

acordo, criou-se um mecanismo chamado mecanismo de implementação conjunta, onde os 
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países que não estavam no Anexo I (países não signatários) poderiam contribuir 

voluntariamente com as reduções de emissões. Os países signatários que participassem ou 

financiassem projetos de redução nestes países, não signtários, poderiam usar os certificados 

de redução de emissão para abater das metas. 

 

Devido a um conjunto de fatores, o protocolo que deveria ser continuado a partir de 2012 com 

novas regras, falhou. Primeiramente o protocolo de Kyoto não considerou os países em 

desenvolvimento nas metas obrigatórias, o que desagradou o mundo desenvolvido, 

principalmente os EUA (NORDHAUS, 2007). Entretanto, apesar dessa não continuidade, o 

evento de Kyoto trouxe alguns benefícios que continuam sendo utilizados até hoje, como as 

negociações de crédito de carbono (MAGALHÃES, 2013). A economia começou a cada vez 

mais ter papel importante nesse tema e deveria ser levada em conta. 

 

 Em 2015, a COP21, organizada em Paris se tornou o marco mais importante e recente no 

tema. O Acordo de Paris, Paris Agreement em inglês, mudou a abordagem no combate das 

mudanças climáticas. O novo acordo foi assinado pela grande maioria dos países. O objetivo 

central foi trazer o combate para uma causa comum a todos os países, além da adaptação e a 

ajuda aos países em desenvolvimento. Em sua página na internet, a UNFCCC faz a breve 

descrição: 

O objetivo central do Acordo de Paris é de fortalecer o esforço global as 

ameaças das mudanças climáticas mantendo a elevação da temperatura 

global abaixo de 2˚C considerando o nível pré-industrial, perseguindo e 

esforçando-se para limitar a elevação a 1,5˚C. Adicionalmente, o acordo visa 

fortalecer a habilidade dos países de lidar com os impactos das mudanças 

climáticas. Para atingir esse objetivo ambicioso, fluxos financeiros 

apropriados, um novo quadro tecnológico e um quadro reforçado de 

capacitação serão implementados, apoiando assim a ação dos países em 

desenvolvimentos e dos países mais vulneráveis, em consonância com os 

seus objetivos nacionais. O acordo também prevê maior transparência de 

ação e apoio por meio de uma estrutura de transparência mais robusta 

(UNFCCC, 2015). 

 

O Acordo de Paris mudou a abordagem nas metas a serem atingidas. Os países deveriam 

apresentar suas próprias metas, levando em consideração o compromisso dos 2˚C. Essas 
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metas ficaram conhecidas com iNDC (Intenção de Contribuição Nacionalmente 

Determinada), onde depois de ratificada pelas suas respectivas soberania nacionais, viraram 

compromisso, NDC (Contribuição Nacionalmente Determinada) (UNFCCC, 2015). 

 

O presente trabalho pretende analisar a NDC brasileira, considerando seus impactos 

econômicos. A NDC brasileira consiste em promover a redução de 37% dos gases do efeito 

estufa até 2025, considerando como ano base 2005. E como segunda meta indicativa, de 

reduzir 43% até 2030 dos gases também considerando como base o mesmo ano (Ministério do 

Meio Ambiente do Brasil, 2018).  

 

As principais ações descritas pelo governo brasileiro na sua NDC, a serem adotadas serão a de 

assegurar que a matriz energética brasileira fique no mínimo em 45% de participação em 

energia renováveis, incluindo o setor hidrelétrico, enquanto a média mundial é de 13%; e no 

setor de uso da terra, a principal ação será a de combater e acabar com o desmatamento ilegal, 

além de restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de vegetação em território nacional. 

Para a nova matriz energética funcionar, o Brasil pretende expandir o setor de energia 

renovável, além da energia hídrica, para uma participação de 28% a 33% até 2030; também 

aumentar a participação das fontes não fóssil no fornecimento de energia elétrica, além da 

energia hídrica, em pelo menos 23% até 2030. Para o setor de uso da terra, além das medidas 

acima, o Brasil pretende ampliar as escalas de sistema de manejo sustentável de florestas 

nativas, por meio de sistemas de georeferenciamento e rastreabilidade aplicáveis ao manejo, 

afim de desestimular praticas ilegais e insustentáveis. Ainda em outros setores, como a 

agricultura, é pretendido fortalecer o Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono 

(Plano ABC); no setor das industrias, promover novos padrões de tecnologia limpas e ampliar 

as medidas de eficiência energética e de infraestrutura de baixo carbono; e no setor de 

transporte, incentivar medidas de eficiência e também melhorias na infraestrutura de 

transporte privado e publico em áreas urbanas. Por ultimo, o Brasil reconhece a importância 

dos governos locais para a transição para uma economia de baixo carbono (Ministério do 

Meio Ambiente do Brasil, 2018). 

 

Para contextualizar o arcabouço teórico e lógico da economia que serve como fundamento 

para este estudo, o referencial teórico a seguir apresentará os conceitos e aspectos da teoria 
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econômica de interesse, mostrando como a ciência econômica contribui para construir 

modelos e políticas de combate às mudanças climáticas. 

 

 

2.2. Referencial Teórico 

 

O presente estudo utiliza uma abordagem de equilíbrio geral para analisar políticas de 

controle de emissões de gases de efeito estufa, dentro da perspectiva do problema econômico 

de externalidades, oriundo das emissões de gases de efeito estufa.  

 

O economista francês Leon Walras construiu um modelo que ampliava o horizonte da análise 

sobre o relacionamento entre os agentes econômicos e os mercados. 

 

Seus métodos de representar a economia através de um grande número de 

equações simultâneas formam a base para a compreensão dos 

relacionamentos implícitos na analise do equilíbrio geral. Walras reconheceu 

que alguém não pode falar sobre um mercado único de maneira isolada, o 

que é preciso é um modelo que permite os efeitos de uma mudança em um 

mercado seja seguido em outros mercados (NICHOLSON; SNYDER p.14, 

2011). 

 

Conforme o exposto acima, o modelo de equilíbrio geral se faz interessante considerar neste 

trabalho por ter uma visão ampla e sistêmica sobre alterações nos padrões dos mercados. 

 

Vale lembrar que o modelo de equilíbrio, tanto o parcial quanto o geral, tem como premissa a 

competição perfeita, onde os agentes são tomadores de preço; ou seja, eles não tem poder 

sozinhos para influenciar o preço. (MAS-COLELL; WHINSTON, 1995) 

 

Outra premissa importante para que o modelo de equilíbrio geral se sustente é a lei de preço 

único. Um produto homogêneo não pode ter preços diferentes para os agentes, caso contrario 

o produto será adquirido onde for mais barato e vendido onde for mais caro. (NICHOLSON; 

SNYDER, p.457 - 2011) 
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O modelo de equilíbrio geral prevê trocas entre os agentes. Essas trocas podem ser 

representadas na caixa de Edgeworth. Dado uma certa dotação inicial os agentes efetuarão as 

trocas que melhorem sua utilidade até chegar numa alocação final ótima, que é eficiente de 

Pareto (VARIAN, 1994). 

 

O gráfico abaixo ilustra essa troca, considerando um modelo com dois bens e dois 

consumidores. Onde w é a dotação inicial e x é a alocação final. 

 

Varian (1994) menciona que a eficiência de Pareto pode ser definida como uma situação 

econômica onde a melhora da utilidade de um agente não pode se dar sem a piora de outro, ou 

seja, é um ponto onde para existir mais trocas haverá perda de um lado.  

 

 

 

Essas trocas previstas no modelo de equilíbrio geral permitem entender o primeiro e o 

segundo teoremas do bem estar.  

 

Varian (1994) cita que o primeiro teorema do bem estar pode ser observado quando todos os 

mercados estão em equilíbrio e eficientes de Pareto, ou seja, o mercado irá esgotar todos os 
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ganhos comercias; podendo não possuir outras propriedades desejadas, como um mercado 

justo por exemplo, mas mesmo assim será eficiente sobre a ótica de Pareto. 

 

Ainda de acordo com Varian (1994), o segundo teorema do bem estar considera que, se as 

preferências dos agentes são convexas, então haverá um equilíbrio eficiente de Pareto para 

cada alocação inicial de dotações. 

 

Este modelo é uma representação simples da realidade, que não incorpora todos os elementos 

e detalhes existentes em uma economia. O modelo de equilíbrio geral propõem captar a 

interação entre os agentes e os ganhos econômicos dessas interações. Como mostrado na 

caixa de Edgeworth, as interações entre os agentes podem ser captadas por esse modelo, o que 

é de grande valia para este trabalho. Ainda, o modelo tem como um dos agentes, o governo e 

suas politicas públicas. Desta forma, este modelo interessa para formulação destas políticas. O 

trabalho está interessado nas efetividades dessas políticas, desta forma o modelo de equilíbrio 

geral permitirá mensurar o impacto na economia. 

 

A economia, assim como o seu funcionamento representado no modelo de equilíbrio geral, 

trabalha com alocação de recursos dados os fatores mencionados acima. Entretanto para tratar 

as mudanças climáticas como fator deste modelo é preciso incorporar o termo externalidade. 

Os efeitos das mudanças climáticas e a poluição já são um tema que permeia o campo da 

economia por algum tempo. O termo usado para entender os impactos desse fenômenos é 

externalidade. A definição de externalidade pode ser dada por: 

“ Uma externalidade ocorre porque a atividade de um agente econômico afeta a atividade de 

outro de uma maneira que não é refletida nas transações de mercado.” (NICHOLSON; 

SNYDER, p.685– 2011) 

 

A seguir discorre-se sobre o tema com base nesses autores. Pode-se usar como exemplo a 

poluição, onde uma empresa química pode despejar seus resíduos no meio ambiente afetando 

outros agentes econômicos fora do seu mercado consumidor e sem pagar um “preço” por isso.  

 

O problema principal das externalidades é que elas podem gerar alocações ineficientes na 

economia pois seus custos não estão internalizados. Bens públicos, como o meio ambiente, 

estão mais sujeitos a externalidades pois não tem um “dono” único. 
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Na mesma literatura encontram-se alguns outros exemplos de externalidades, além do bem 

público. As externalidades intra firma, que pode ocorrem quando a produção de um produto x 

da firma A impacta diretamente a firma B na produção do produto y. Ainda na externalidade 

intra firmas, pode-se observar externalidade benéfica. Nicholson e Snyder (2011) citam o caso 

famoso de J. Meade, onde produtores de mel (criadores de abelhas) e produtores de maças se 

beneficiam um do outro, pois abelhas bem alimentadas produzem mais mel, em contrapartida 

podem polonizar mais frutos. 

 

As alocações ineficientes se dão pelo fato de que os agentes privados não consideram em suas 

decisões a utilidade gerada (ou perdida) pela externalidade. A literatura é extensa quanto a 

formas de internalizar essas externalidades no comportamento dos agentes. Alguns exemplos 

são os impostos e/ou a comercialização de direito de poluição. Nicholson e Snyder (2011) 

mostram ainda o teorema de Coase, onde a comercialização desses direitos podem gerar 

benefício para todos os agentes de mercados independente de quem os recebeu inicialmente.  

 

Os bens públicos podem ser divididos em dois tipos: sem exclusividade e sem rivalidade. O 

primeiro pode ser definido como impossível de excluir algum agente do beneficio do uso do 

bem, como por exemplo, o sistema de defesa nacional de um país; e o segundo pode ser 

definido como um bem para o qual não há custo marginal social adicional para o consumo de 

uma quantidade a mais, como por exemplo, um expectador a mais ligado no canal de 

televisão (NICHOLSON; SNYDER, p.629 – 2011). 

 

A externalidade acaba por gerar um ineficiência na alocação dos recursos, pois a empresa 

emissora de poluição, gera custos sociais desnecessários, além de aumentar a produção além 

do ponto ótimo. (PINDYCK, 2013) 

 

O autor aprofunda mencionando que a diferença entre o custo marginal de produção e o custo 

marginal social pode ser dado pelo custo marginal externo. Este custo pode ser definido com 

o aumento do custo que vem externamente pelo aumento da produção pelo mercado em uma 

quantidade. Na Figura 2, é possível verificar o diferencial na produção que promove essa 

falha na alocação. Essas falhas de alocações fazem com que os mercados se afastem de 

equilíbrio ótimo de Pareto e com isso se afastem também dos teoremas do bem estar. 
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O problema da externalidade na economia pode ser associado também aos direitos de 

propriedade mal definidos (VARIAN,1994). Abaixo o trabalho menciona algumas teorias que 

foram desenvolvidas para direcionar esses problemas relacionados a externalidades. 

 

O teorema de Coase endereça essa má distribuição de direito de propriedade via mercado.  
 

Quando as partes puderem negociar sem custo e com possibilidade de obter 

benefícios para todos os envolvidos o resultado das transações será eficiente, 

independentemente de como estejam especificados os direitos de 

propriedade. (PINDYCK, p. 677, 2013) 

 

O autor usa como exemplo o caso da poluição. Ele cita que se os agentes puderem negociar 

permissões de poluição, os agentes mais eficientes em reduzir os poluentes na sua função de 

produção o farão em maior escala e venderão o excedente no mercado, para compradores 

menos eficiente. 

 

Outra forma de combater as externalidades, no caso especifico deste trabalho a poluição e seu 

impacto nas mudanças climáticas, é através do imposto Pigouviano. Como o objetivo 

principal é diminuir o efeito da poluição sobre o bem-estar dos agentes, pode se aplicar um 
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imposto nos geradores da externalidade, no caso os poluidores para que estes incorporem nas 

suas decisões os custos causados pela externalidade. Este imposto pode gerar alocações mais 

eficientes do que no mercado em que a externalidade não é corrigida (CORNES, SANDLER; 

1996). Os autores ainda citam a possibilidade de usar incentivos fiscais como uma forma de 

imposto Pigouviano, nos casos em que, ao invés de externalidade negativa, existe 

externalidade positiva, com benefícios sociais. Esse incentivo fiscal pode ser dado para que o 

custo de gerar o produto causador da externalidade em questão fique mais barato, 

incentivando os produtores a aumentar sua produção e assim mudando também as alocações 

em direção à eficiência. 

 

O intuito deste referencial teórico é embasar o presente trabalho com as teorias econômicas 

que serão usadas para modelar e simular os cenários que serão propostos, classificando os 

problemas que geram as mudanças climáticas como externalidades. O modelo de equilíbrio 

geral que será utilizado considera as emissões de gases de efeito estufa como causadoras do 

problema de externalidade. Desta forma, o modelo projeta os impactos na economia 

considerando as políticas de mitigação das mudanças climáticas. Os cenários propostos 

representarão alternativas para reduzir o problema de externalidades, como um mercado de 

carbono, bem como politicas de incentivos fiscais para energias limpas. 

 

 

2.3. Economia, Meio Ambiente e o Clima 

 

Conforme definido no referencial teórico, a poluição é considerada, do ponto de vista 

econômico, uma externalidade; e desta forma não é considerada como insumo, ou como 

custo, na matriz dos agentes produtivos. Essa realidade é uma situação onde os agentes 

econômicos agem de forma racional e independente, de acordo com seus interesses, não se 

importando e muitas vezes agindo de forma contraproducente para com os interesses comuns, 

esgotando algum recurso comum. Essa realidade ficou conhecida com A Tragedia dos 

Comuns (HARDIN, 1968). O autor propõem como solução a propriedade privada, ou seja, a 

atribuição de direitos de propriedade, seja vendendo os bens comuns ou atribuindo o direito 

de uso. A forma de como pode-se feita essa divisão pode variar de acordo com o método. Ele 

cita que as soluções podem ser polêmicas, porém, todas essas possibilidades são razoáveis. 
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Essa solução proposta corrobora a visão teórica apresentada acima, em como atacar a 

externalidade. 

 

Robert Solow, ganhador do prêmio Nobel de Economia em 1987, elucidou essa realidade na 

ótica dos recursos não renováveis, no caso alumínio, cobre e petróleo. Sollow (1974) cita 

Harold Hotteling: 

 

“ A contemplação do desaparecimento do estoque dos recursos exauríveis do 

mundo como minerais, florestas e outros levaram a demandar por regulações 

na suas explorações. O sentimento de que esse produtos são agora muito 

baratos para o beneficio das gerações futuras, que eles estão sendo egoístas ao 

explorar a uma taxa muito rápida, e que em consequência do barateamento 

excessivo eles estão sendo produzidos e consumidos de forma dispendiosa 

deram aumento a movimentos de conservações.” (SOLOW, apud, 

HOTELLING, 1974).  

 

Essa exploração precisa ser contida para o beneficio das futuras gerações e nesse texto ele cita 

as principais soluções com os desafios que elas trazem. O conceito importante disseminado é 

de que a taxa de desconto de mercado dos lucros a serem realizados tem que ser igual a taxa 

que a sociedade descontaria o bem estar social futuro (SOLOW, 1974). 

 

Apesar do artigo focar mais nos recursos naturais extraíveis como alumínio, cobre entre 

outros, a lógica da economia extrativista impactando negativamente o meio ambiente e a 

natureza ainda valem. Ele ainda cita de forma abrangente a questão da reciclagem e como não 

se pode aproveitar na sua totalidade os mesmos recursos para o futuro. Sem aproveitamento, o 

desperdício e o descarte no meio ambiente se tornam evidentes. 

 

William Nordhaus ganhou o prêmio Nobel de Economia de 2018, graças a sua contribuição 

com trabalhos dos impactos da economia na área das mudanças climáticas.  

 

Para ele, as atividades econômicas que mais afetam o clima são a agricultura e a energia. O 

segundo é o mais significante em termos de impacto e foi objeto de estudo em como formular 

políticas de incentivos ou impostos para combater o aumento da emissões de dióxido de 

carbono na atmosfera (NORDHAUS, 1977). Com base nos resultados obtidos em seu estudo, 
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a conclusão é de que é viável fazer mudanças a baixos custos econômicos. O problema 

levantado foi como fazer esses controles para a diminuição das emissões, dado os diversos 

agentes: Governo, firmas e população. Esse mesmo questionamento é levantado também no 

artigo mencionado acima de Solow (1974). Como questionamento final, ele pergunta qual a 

esperança racional de se fazer um acordo internacional estratégico considerando diversos 

países com diversos interesses distintos?  

 

Ha ainda alguns estudos que relacionam as mudanças climáticas com a desigualdade social e 

de renda. Margulis et al. (2010) modelam os cenários propostos pelo IPCC para a economia 

brasileira e uma das conclusões é de que as regiões Norte e Nordeste do país serão as mais 

afetadas pelas mudanças climáticas agravando assim as desigualdades de renda e regionais. O 

artigo ainda propõem algumas opções de mitigação como, por exemplo, um preço base de 3 

dólares por tonelada de carbono na Amazônia, desestimularia a pecuária entre 70% e 80% na 

região.   

 

Anteriormente ao Acordo de Paris (2015), ocorreu a COP-15 (2009) em Copenhague onde o 

Brasil teve um papel relevante e comprometeu-se com reduções de emissões de gases do 

efeito estufa. Nesse período pós protocolo de Kyoto, o pano de fundo foi o Acordo de 

Copenhague (MAGALHÃES, 2013). Usando esse acordo como pano de fundo, Magalhães, 

Betarelli Jr e Domingues (2013) simularam os cenários de integração dos mercados de 

carbono, sendo um cenário estritamente local, um global com restrições e um inteiramente 

global; onde viu-se que o cenário inteiramente global traz mais benefícios para a economia 

brasileira.  

 

Lucena et al (2016) avaliam como as políticas climáticas impactam o setor de energia no 

Brasil, tendo como pano de fundo, o comprometimento brasileiro no Acordo de Copenhague. 

Os autores reconhecem a importância do setor de uso da terra (controle de desmatamento) e 

agropecuária como principais responsáveis pelas emissões brasileiras. Ao abordar o setor 

energético brasileiro, eles avaliam que 40% das energias produzidas primariamente no pais 

são de fonte renováveis, comparados com 13% da média mundial. Apesar de já estar em um 

ótimo cenário em relação ao resto do mundo, os autores indicam que o desenvolvimento e o 

crescimento econômico brasileiro, se não tratado corretamente da ótica do clima, pode trazer 

maior participação de combustíveis fosseis como o petróleo e o carvão. Para continuar e 
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aumentar a matriz renovável brasileira, os autores propõem maior investimento em 

infraestrutura e melhora da tecnologia para que os cenários projetados de mitigações em 

energia sejam alcançados, porem ainda destacando o papel primário do setor de agropecuária 

e uso da terra como vital para o cumprimento das metas brasileiras. 

 

Alguns trabalhos recentes trazem luz e tentam endereçar o problema das mudanças climáticas, 

tendo como pano de fundo o mais recente comprometimento por parte do Brasil para mitigar 

as mudanças climáticas feito no Acordo de Paris. 

 

Ferreira Filho e Horridge (2016) abordaram como as reduções de emissões da agricultura e 

uso da terra podem colaborar com o comprometimento brasileiro na COP 21, Acordo de 

Paris. Os autores também frisam a importância destes setores no impacto da redução das 

emissões dado seu tamanho. O artigo em questão traz além das metas de redução já 

mencionadas neste trabalho, outras metas assumidas pelo Brasil como o aumento da energia 

renovável na matriz energética e o controle do desmatamento, entre outros. Os autores 

reconhecem que estes dois setores, uso da terra e agropecuária, representam mais de 50% das 

emissões totais do pais. Eles simulam, usando modelo de equilíbrio geral computável, os 

impactos destas reduções na economia brasileira, e concluem que os ajustes terão que ser 

feitos além destes setores; eles também reconhecem que um mecanismo de negociação de 

carbono pode ser benéfico para a economia ao trazer os outros setores para a redução.  

  

Oliveira, Gurgel e Tonry (2019) investigam os impactos da NDC brasileira em um contexto 

de mercado internacional de carbono, com um modelo de equilíbrio geral computável, 

debaixo de certos mecanismos como o EU ETS (Europe Union Exchange Trading Schemes), 

e a integração com um possível mercado de carbono. Neste artigo são desconsideradas as 

mitigações de mudança de uso da terra e seus derivados, afim de mostrar como os setores 

produtivos podem contribuir para a redução das emissões. O intuito é verificar como o 

mercado pode se ajustar perante o comprometimento de redução das emissões. Desta forma, 

os setores de energia e de uso intensivo de energia são mais impactados pela redução. Os 

cenários propostos contém um mercado nacional de ETS, um mercado bilateral entre Brasil e 

União Europeia e um mercado global, onde conclui-se que a redução é maior no mercado 

nacional, e quando há interações os custos de abatimento são menores.  
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Já Francisco (2018) busca avaliar a possibilidade do Brasil contribuir no combate à mudança 

do clima pela redução do desmatamento ilegal, complementando o trabalho acima, pode-se 

verificar como o Brasil tem uma oportunidade única dada sua dimensão geográfica e sua 

biodiversidade para ser um participante global no combate a mudança do clima. A dissertação 

conclui que a pecuária sofreria um impacto negativo de 2,3% e 3,6% para 2030 e 2050 

respectivamente, dado o cenário base, para que o cumprimento das metas do Acordo de Paris 

de 2025 e 2030 fosse assegurado via controle do desmatamento. O impacto total no PIB e no 

Consumo Agregado seria menor que 0,10%. 

 

Ainda no que diz respeito ao desmatamento, Rochedo et al. (2018) aborda o tema e seu 

espectro politico. Os autores dividem o combate ao desmatamento em 3 períodos: pré 2005, 

entre 2005 e 2011 e entre 2012 e 2017. No primeiro momento os autores consideram que não 

tem governança nenhuma sobre o desmatamento e suas políticas de combate, no segundo 

momento é quando  aumenta consideravelmente a governança e os níveis de desmatamento 

caem bastante, junto com os níveis de emissões. Finalmente, após 2011, de acordo com os 

autores, começou uma afrouxamento nas regras de desmatamento e na fiscalização, 

principalmente por lobby de algumas indústrias, como a agricultura e pecuária. Eles, então, 

modelam 3 cenários onde a governança pode ser fraca, intermediária ou forte para verificar a 

importância e a contribuição do desmatamento no cumprimento da NDC brasileira no Acordo 

de Paris. Como conclusão, foi observado que tanto os cenário intermediário e forte ajudam na 

meta, entretanto o cenário com governança forte é mais custo efetivo, pois ao adotar a 

governança intermediaria, caberia aos outros setores da economia uma contribuição maior na 

redução das emissões, pagando esse alto custo pelo retorno ao desmatamento. A estimativa de 

custo é de 2 trilhões de dólares a valores de 2010 a mais no que o cenário com governança 

forte. Ferreira et al. (2018) mostra a dificuldade na implementação da política de combate ao 

desmatamento no Brasil, dado que as regiões mais impactadas por esse controle são as regiões 

Norte e Centro-Oeste, com maior dependência da agricultura e pecuária. Desta forma, as 

famílias mais pobres são mais suscetíveis aos impactos, tornando a desigualdade social ainda 

maior. Como solução a este problema econômico, eles sugerem uma política compensatória. 

 

Gurgel, Paltsev e Breviglieri (2019) ainda considerando a NDC brasileira sob o Acordo de 

Paris, abordam os impactos na economia brasileira simulando a participação de todos os 

setores para contribuir com as reduções nas emissões. O artigo mostra que a um custo de 
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0,7% no PIB, tendo como os setores de mudança do uso da terra e agricultura como principais 

impactados, é possível cumprir a NDC em 2030, entretanto o pós 2030 será necessário uma 

colaboração maior de outros setores. O artigo ainda cita que um mercado de carbono ajudaria 

a evitar custos maiores de cumprimento das metas. 

 

Mani et al. (2018) adiciona ao debate como as principais economias do mundo, caso o Acordo 

de Paris for totalmente cumprido, seriam impactadas. O artigo projeta que a União Europeia 

seria a mais afetada em termos de perda de bem-estar entre 1% e 1,5% até 2030. Estados 

Unidos seria impactados em 0,7%, China e Índia teriam impactos mínimos nos mesmos 

termos. 

 

A tabela 6 abaixo resume a contribuição dos autores mencionados nesta revisão de literatura. 

 

 

 

O presente trabalho pretende contribuir com essa literatura e com o debate econômico e 

climático. Para tal, fará uso de um modelo econômico de projeção (modelo de equilíbrio geral 

computável) para simular diferentes combinações de políticas que permitem o cumprimento 

do Acordo de Paris pelo Brasil, ao mesmo tempo que os demais países também perseguem 

suas NDCs. O modelo tem capacidade de representar a economia mundial e de representar as 

Autor, ano Metodo, Dados Descobertas

Margulis et al., 2010 Brasil, CGE, Diversos Mudança climática causará desigualdade de renda.

Magalhães, Betarelli Jr e Domingues, 2013 Global, CGE, GTAP Integração entre mercados de carbono traz benefícios para a economia brasileira.

Lucena et al., 2016 Global, CGE, GTAP
O controle de desmatamento tem papel relevante na contribuição das reduções 
das emissões brasileiras. O setor de energia tem um desafio grande para migrar 
para uma economia de baixo carbono.

Ferreira Filho e Horridge, 2016 Brasil, CGE, IPCC e TERM-BR
Os setores de uso da terra e agricultura são importantes para o cumprimento da 
meta brasileira no Acordo de Paris. O mercado de carbono pode trazer outros 
setores para a contribuição na redução das emissões.

Oliveira, Gurgel e Tonry, 2019 Global, CGE, GTAP
O controle de desmatamento juntamente com o setor de agricultura faz-se 
possível cumprir a NDC a um custo baixo no PIB. Pós 2030 será preciso a 
colaboração dos outros setores. Um mercado de carbono pode ajudar.

Francisco, 2018 Global, CGE, GTAP
O foco do trabalho é estritamente no controle do desmatamento e no seu carater 
único para a contribuição na meta brasileira sob o Acordo de Paris.

Rochedo et al., 2018 Global, IPCC
O artigo aborda através do prisma político o controle do desmatamento, onde 
modela cenários de governança forte, intermediária e fraca neste controle. É 
possivel verificar um custo maior de 2 trilhões de dólares a valor de 2010 entre a 

Gurgel, Paltsev e Breviglieri, 2019 Global, CGE, GTAP
Com impacto principal nos setores de uso da terra e agricultura é possível 
cumprir a NDC brasileira em 2030 com um impacto de 0,7% do PIB. 

Mani et al., 2018 Global, CGE, GTAP
Sob o Acordo de Paris, como as economias ao redor do mundo seriam 
impactadas caso as metas fossem cumpridas.

Tabela 6. Contribuição de literaturas prévias

Fonte: NBER, JSTOR, Elsevier, Google Scholar
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principais fontes de emissões de gases de efeito estufa, quais sejam: mudanças no uso da 

terra, energia e agropecuária.  
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3. Metodologia  

 

Para alcançar os objetivos delineados, será utilizado um modelo econômico capaz de capturar 

de maneira dinâmica a relação das políticas de redução de emissões com os impactos na 

economia brasileira. Para isso, será utilizado um modelo de equilíbrio geral computável 

desenvolvido pelo MIT Joint Program on the Science and Policy of Global Change, o 

Economic Projection and Policy Analysis (EPPA) model. A versão a ser usada é o EPPA6-L, 

que representa um avanço do modelo em relação às versões anteriores do modelo EPPA e foi 

descrita em Chen et al. (2015), com a inclusão da representação de mudanças no uso da terra 

descrita em Gurgel et al. (2016). 

 

 

3.1. Modelo de equilíbrio geral computável 

 

Assim como os modelos de equilíbrio geral teóricos, os modelos computáveis representam de 

maneira mais precisa o fluxo da renda de uma economia real. Neste caso, o uso dos 

computadores hoje permite uma capacidade maior de utilizar essas ferramentas para analisar 

os impactos econômicos de mudanças em uma variável particular, previstas nos modelos de 

equilíbrio geral, incluindo a interrelação entre vários mercados (PIERMARTINI; TEH, 2005). 

Para se investigar os potenciais impactos econômicos e ambientais de políticas climáticas 

pretende-se projetar cenários em um modelo econômico de simulação, da classe dos modelos 

de equilíbrio geral computável. As principais características desse tipo de modelo são a 

especificação dos agentes econômicos cujo comportamento será analisado, sendo analisados 

todos os agentes: Famílias, Governo, Trabalhadores e Empresas, considerando suas 

interrelações; as restrições que devem ser satisfeitas no sistema, mas que não estão 

diretamente levadas em consideração pelos agentes; sinais observados pelos agentes para 

tomada de decisão; entre outros. Portanto, essa ferramenta mostra-se adequada para capturar 

os efeitos econômicos em outros setores além daqueles que sofreram um choque inicial, 

mostrando os efeitos econômicos sistêmicos de tais fenômenos (FERREIRA FILHO, 2017).  

 

Quanto à utilização dos modelos de equilíbrio geral computável, pode-se descrever da 

seguinte forma: 
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Os modelos EGC são valiosos como ferramenta para ajudar no 

discernimento dos formuladores de políticas ou para validar intuições sobre 

a probabilidade dos efeitos econômicos de uma política; alertando os 

formuladores de políticas as consequências não-intencionais de tal política; 

mostrando como uma política tem seus efeitos sobre a economia; e 

desenvolvendo uma perspectiva global, ao invés de local, dos impactos da 

política. (PIERMARTINI; TEH, p.21, 2005) 

 

O fluxograma abaixo mostra a interação básica de um modelo de equilíbrio geral computável. 

 

 

 

O modelo a ser usado pelo presente trabalho, o EPPA, é um modelo dinâmico recursivo onde 

as politicas climáticas são o foco de estudo do modelo (Chen et al., 2017).   

  

 

3.2. O Modelo EPPA 

 

O modelo EPPA, Economic Projection and Policy Analysis, na sua 6º versão, que será 

utilizado neste trabalho, é usado para simular o comportamento econômico de equilíbrio da 

economia global. O modelo foi criado pelo MIT Joint Program on the Science and Policy of 

Global Change. Este modelo pode ser usado para aplicar choques externos, tais como 

restrições de orçamento, choque de demanda e/ou oferta, e choques de politicas climáticas. 
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Este modelo capta um entendimento amplo das interações econômicas entre os agentes 

assumindo a otimização microeconômica, como maximização da utilidade e dos lucros.  

 

Como modelo computável, foi desenvolvido em linguagem de programação General 

Algebraic Modeling System – (GAMS) e Modeling Programing System for General 

Equilibrium – (MPSGE) baseado em um problema de complementaridade mista (MCP). O 

modelo usa funções de produção e consumo, no arcabouço da teoria de equilíbrio geral, para 

projetar trajetórias de crescimento econômico e de emissões de gases de efeito estufa. O 

EPPA6-L tem algumas melhorias em relação ao modelo anterior, EPPA5, onde considera por 

exemplo, a elasticidade de substituição diferente no aumento da renda em relação ao consumo 

de alimentos (Chen et al, 2015). 

 

O modelo propõem a existência de três agentes: famílias, indústrias e governos. A 

maximização de lucro econômico é considerada no modelo como comportamento das firmas, 

enquanto a maximização da utilidade é considerada no comportamento das famílias, ambas 

como premissa da teoria clássica do equilíbrio geral. 

 

O EPPA considera 18 regiões e 14 setores da economia, conforme Tabelas 3 e 4.  

 

A Tabela 3, apresenta as 18 regiões representadas no modelo EPPA a partir da base de dados 

do GTAP. O modelo é alimentado por dados oriundos de matrizes de contabilidade social e de 

insumo-produto. Diferente da versão anterior do EPPA, a Coréia do Sul e Indonésia foram 

separados da região da Ásia. Essa mudança contribui para melhores projeções das emissões 

regionais dada a crescente importância dessas economias no cenário mundial (Chen et al, 

2015). 

 

A Tabela 4 apresenta a agregação de setores da economia utilizada no EPPA. Vale ressaltar a 

inclusão da habitação, como setor específico para melhor mensurar o consumo de energia e 

suas emissões no meio urbano, além de poder computar melhor os efeitos de substituição 

entre os bens consumidos pelas famílias. 
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Tabela 3. Regiões no EPPA6-L. 

Região Sigla EPPA 
Estados Unidos USA 
Canadá CAN 
México MEX 
Japão JPN 
Australia, Nova Zelandia e 
Oceania ANZ  
União Europeia+8 EUR 
Leste Europeu e Asia Central ROE 
Russia RUS  
Asia Leste ASI  
Coreia do Sul KOR  
Indonésia IDZ 
China CHN 
India IND 
Brasil BRA 
África AFR 
Oriente Médio MES 
America Latina LAM 
Resto da Asia REA 
Fonte: Global Trade Analysis Project 

Notas: 8 União Europeia (EU-27) mais Croacia, Noruega, 
Suiça, Islândia e Liechtenstein 

 

Tabela 4. Setores no EPPA6-L. 

Região 
Sigla 
EPPA 

Agricultura - Colheita CROP 
Agricultura - Pecuária LIVE 
Agricultura - Florestal FORS 
Produtos Alimentícios FOOD 
Carvão COAL 
Petróleo OIL 
Petróleo Refinado ROIL 
Gás GAS  
Eletricidade ELEC  
Industria Intensiva em Energia EINT 
Outras Industrias OTHR 
Habitação DWE 
Serviços SERV  
Transporte TRAN 
Fonte: Global Trade Analysis Project 
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Os efeitos de elasticidade de substituição principais do modelo são, de acordo com Chen et al 

(2015): entre bens domésticos e importados; entre bens importados; entre insumos de energia 

e valor adicionado (grupo capital-trabalho); entre capital e trabalho; entre energia e o grupo de 

energia fóssil para o agregado de energia; e entre recursos naturais e outros insumos. 

 
A Figura 4 ilustra o comportamento de um dos setores produtivos, de combinação de 

diferentes insumos e fatores de produção através de uma função de elasticidade de 

substituição constante (CES) aninhada em diferentes níveis. Este tipo de função permite 

representar diferentes relações de substituição e complementaridade entre os diversos insumos 

e fatores produtivos, de acordo com as especificidades de cada setor. Já a Figura 5 ilustra a 

função de utilidade CES aninhada que capta o comportamento do consumidor representativo 

(famílias) de cada região do modelo. 

 

 

 

O modelo ainda considera 14 tecnologias de produção de energia.  A Tabela 5, mostra as 

alternativas tecnológicas energéticas que foram incluídas no modelo EPPA como opções às 

tecnologias tradicionais, e que não estão explícitas no banco de dados original do GTAP8 

(Chen et al., 2015). 
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O crescimento econômico no modelo é consequência da evolução dinâmica recursiva 

representada no mesmo, que por sua vez depende da evolução dos parâmetros exógenos de 

produtividade e de aspectos como o acúmulo de capital e as mudanças na produtividade total 

dos fatores. O modelo permite mensurar os choques na economia global e setorizada, dado 

sua divisão de setores e regiões, também permitindo considerar o comércio internacional entre 

as diferentes regiões. 

 

O modelo proposto em Chen et al. (2015) será usado no presente estudo para simular cenários 

de aplicação de políticas climáticas, além de um cenário de referência, sem controle de 

emissões de gases de efeito estufa. As funções de produção serão as de elasticidade de 

substituição constantes (CES, em inglês), considerando retorno de escala constante. Algumas 

adaptações foram feitas no modelo como: a calibração endógena dos níveis de produtividade 

neutros de Hick; tratamento explicito do imposto de valor adicionado, dando maior 

visibilidade pra estudo de reforma tributária ou problemas de bitributação de dividendos; 

entre outros. 

 

O EPPA6-L considera algumas variáveis como exógenas, como crescimento do PIB no 

cenário de referência, crescimento da população e incrementos tecnológicos em energia e na 
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agropecuária. O modelo tem como ano base 2007 e simula equilíbrios de 5 em 5 anos a partir 

de 2010 até 2100. 

 

Tabela 5. Tecnologias para geração de energia no EPPA6-L. 

Região 
Sigla 
EPPA 

Biocombustivel - Primeira Geração bio-fg 
Biocombustivel - Segunda Geração bio-oil 
Petróleo de Xisto synf-oil 
Gás Sintético do Carvão synf-gas 
Hidrogênio h2 
Nuclear Avançada adv-nucl 
Petróleo Refinado igcap 
Ciclo Combinado Gás Natural ngcc 
Ciclo Combinado Gás Natural junto com Sequestro de Carbono ngcap 
Geração Eólica wind 
Bio-eletricidade bioelec 
Eólica Combinada com Bio-eletricidade windbio 
Eólica Combinada com Queima de Gás windgas 
Geração Solar solar 
Fonte: EPPA6 

 

 

3.3. Base de Dados 

 

A principal base de dados usada pelo modelo EPPA é oriunda do Global Trade Analysis 

Project (GTAP) com algumas modificações para melhor prever os efeitos dos gases do efeito 

estufa (GEE). Em sua página na internet, o GTAP tem a seguinte descrição: 

O GTAP é uma rede global de pesquisadores e formuladores de politicas 
conduzindo analises quantitativas de problemas de politicas internacional. 
GTAP é coordenado pelo Center for Global Trade Analysis da Purdue 
University, Departamento de Economia Agricola (GTAP, 2018). 

 

Esta base de dados contêm dados econômicos de negócios bilaterais e globais, transportes e  

interação entre indivíduos locais e globais; onde computa-se anualmente o fluxo de bens e 

serviços da economia como um todo. O GTAP8, está dividido em 129 países, 57 setores da 
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economia e 5 fatores de produção e representa a economia global no ano de 20072 (GTAP, 

2013).   

 

Os fatores de produção representados no modelo tem um desdobramento do padrão capital e 

trabalho. O capital é dividido podendo abrigar mais de 5 tipos de capital “vintage” para 

representar a porção não maleável do capital tecnológico (Chen et al, 2017). Essa divisão 

permite representar a não maleabilidade do capital e a dificuldade de se deslocar capital de 

um setor para outro, bem como rigidez tecnológica em alguns setores. Adicionalmente ao 

modelo tradicional de 2 fatores, são incluídos os recursos naturais e Terra. Mostrando dessa 

forma, uma maneira de precificar as externalidades geradas pela mudança climática.  

 

O último conjunto de dados que é usado no EPPA6 são o uso de energia e emissões. A fonte 

primária dos dados de energia vem da Agência de Energia Internacional (International 

Energy Agency – IEA em ingles), porem o modelo EPPA6 inclui também os dados de 

emissão de CO2 vindo do uso dos diferentes tipo de energia. O modelo considera ainda outras 

emissões além do CO2, como CH4 e N2O como gases do efeito estufa. (Chen et al. 2015). 

 

 

3.4. Cenários 

 

Este trabalho faz uso do modelo para mensurar os impactos das politicas climáticas, na 

economia brasileira e assim projetar os impactos econômicos de alternativas de ações e 

estratégias para redução de emissões de gases de efeito estufa. São estipulados 6 cenários 

diferentes conforme abaixo: 

 

- Cenário Base: onde se simula o comportamento da economia  até o ano de 2050 sem 

qualquer interferência ou política de mitigação para uma economia de baixo carbono. O nível 

de desmatamento é consistente com níveis observados nos últimos 5 anos.  

- NDC florestal, onde considera-se apenas o cumprimento da meta da NDC através do 

setor de uso da terra, onde combate-se o desmatamento ilegal ao longo do tempo, mantendo 

                                                        
2 O GTAP possui uma base de dados mais atual, representando a economia global no ano de 2011. Porém, 
o EPPA utiliza também outras fontes de dados para energia e emissões de gases de efeito estufa, que são 
harmonizadas com a base de dados do GTAP.  Por isso, o modelo EPPA continua considerando a base do 
GTAP de 2007. O modelo foi calibrado e testado para que os dados até 2015 esteja em linha com o 
observado historicamente. 
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apenas o desmatamento em áreas permitidas. Vale mencionar que este cenário 

automaticamente já promove a recuperação de cerca de 12 Milhões de ha de áreas degradas. 

Aqui o intuito é mensurar principalmente as consequências da redução do desmatamento. A 

intenção é atingir zero desmatamento ilegal até 2030.  

- NDC Energia, considera-se neste cenário políticas de estímulos às energias 

renováveis (biomassa, eólica e solar), de forma a atingir as participações deste tipo de energia  

no total da matriz energética conforme anunciado na NDC brasileira. O intuito deste cenário é 

simular subsídios na matriz renovável de energia brasileira afim de atingir as participações de 

energia renovável prescritas pela NDC até 2030.  

- NDC Florestal +  Energia, considera-se o cenário 1 e 2 juntos, aqui são 

implementadas de forma combinadas as políticas de combate ao desmatamento e os 

incentivos fiscais às energias renováveis.  

- NDC Florestal + Cap and Trade, onde considera-se o cenário 1, com controle de 

desmatamento e a implementação e funcionamento de um mercado de permissões de carbono 

sobre as emissões dos demais setores para atingir as metas da NDC. O mercado de permissão 

de carbono pretendido é formado por todos os setores, exceto uso da terra, para atingir a meta 

de redução estipulada, descrito na tabela no final desta seção. 

- NDC Florestal + Cap and Trade soft, onde considera-se o cenário 1, com controle de 

desmatamento e a implementação e funcionamento de um mercado permissão de carbono de 

forma mais branda para atingir as metas da NDC. 

- NDC Cap and Trade, onde considera apenas a implementação e funcionamento de 

um mercado permissão de carbono para atingir as metas da NDC, ou seja, ignora-se o 

controle do desmatamento e assume-se que a NDC deva ser atingida com cortes em emissões 

nos demais setores (energia, agricultura, indústria, e resíduos). 

- NDC Cap and Trade soft, onde considera apenas a implementação e funcionamento 

de um mercado permissão de carbono de forma mais branda para atingir as metas da NDC, 

assumindo os mesmos cortes em emissões do cenário NDC Florestal + Cap and Trade soft. 

 

A Tabela 6 mostra as reduções requeridas nos diferentes cenários que contém mercado de 

permissão de carbono. 
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Tabela 6. Reduções nas emissões de gases de efeito estufa dos setores energia, agricultura, 

indústria e resíduos em relação às emissões do cenário base (em %) nos cenários com 

aplicação de mercados cap-and-trade. 

  

NDC Florestal + 
Cap and Trade 

NDC Florestal + 
Cap and Trade 

Soft 

NDC Cap and 
Trade 

NDC Cap and 
Trade Soft 

2020 0% 0% 15% 0% 

2025 15% 15% 25% 15% 

2030 20% 20% 40% 20% 

2035 30% 27% 50% 27% 

2040 41% 38% 59% 38% 

2045 50% 47% 67% 47% 

2050 57% 55% 74% 55% 

 

Os cenários de cap and trade consideraram cortes em emissões no conjunto de setores 

energia, agricultura, indústria e resíduos, em relação às emissões do cenário de referência, 

conforme a Tabela 5. O cap and trade foi implementado na forma de um mercado amplo de 

permissões de emissões dos diferentes gases de efeito estufa, sendo as permissões de carbono 

distribuídas ao agente representativo (o que equivale à noção de permissões vendidas via 

leilão, com toda a receita revertida para gastos do governo e das famílias). Os percentuais 

apresentados na tabela se referem a redução necessárias nas emissões do cenário base em cada 

período para se garantir o atingimento das metas da NDC brasileira firmadas no Acordo de 

Paris pelo Brasil. 

 

O propósito da simulação de cenários é mensurar o impacto das políticas de combate às 

mudanças climáticas na economia brasileira e estimular o debate da formulação de politicas 

públicas afim de minimizar o impacto do Acordo de Paris. O modelo de equilíbrio geral capta 

bem esse impacto pois ele abrange a economia como um todo.  
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4. Resultados  

 

Os Gráficos 1 e 2 a seguir mostram as evoluções das emissões de gases do efeito estufa 

brasileira, brutas e líquidas3, nos diferentes cenários propostos.  

 

 

Gráfico 1. Evolução das emissões brutas nos diferentes cenários. 

 

 

Gráfico 2. Evolução das emissões líquidas nos diferentes cenários. 

                                                        
3 - As emissões líquidas consideram as remoções de CO2 provenientes do crescimento de vegetação 
secundária, proveniente de recuperação de florestas e de áreas degradadas. 
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Pode-se notar que o único cenário além do cenário base que não reduz as emissões 

absolutamente é o cenário que considera apenas incentivos ao setor de energia renovável. Os 

cenários que combinam políticas de controle de desmatamento com um mercado de permissão 

de carbono obtêm as maiores reduções.. Nas emissões liquidas, as reduções foram ainda mais 

acentuadas. Também vale mencionar que o cenário com controle de desmatamento apenas, 

tem uma redução até 2030, sendo que pós 2030 as emissões voltam a crescer, uma vez que 

não há mais como reduzir emissões via contenção do desmatamento, que foi totalmente 

controlado até 2030. Desta forma, os demais setores continuam emitindo e levam a uma 

trajetória crescente de emissões. 

 

O gráfico 3 analisa as reduções das emissões considerando como parâmetro o valor de 2.043 

milhões de toneladas de CO2 equivalente, número oficial do governo protocolado no Acordo 

de Paris no 2º inventário nacional. 

 

 

Gráfico 3. Percentual das reduções de emissões líquidas. 

 

O cenário 2 falha completamente com a meta proposta no Acordo de Paris de reduzir em 37% 

e 43% em 2025 e 2030 respectivamente. O cenário NDC Cap and Trade Soft consegue 

cumprir com a primeira meta de 37% até 2025, falhando na segunda meta de 43%. Apesar de 

ter reduzido em 44% aproximadamente em 2025, a redução para 2030 recua para 27% em 
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2030, mas ao longo do tempo leva a uma redução de quase 70% em 2050. Os cenários que 

alcançam maiores reduções nas emissões foram os que combinam políticas de controle de 

desmatamento com mercado de permissão de carbono, NDC Florestal + Cap and Trade e 

NDC Florestal + Cap and Trade Soft. 

 

O gráfico 4 mostra a evolução no PIB brasileiro nos diferentes cenários simulados.  

 

Gráfico 4. Evolução do PIB nos cenários. 

 

O Gráfico 5 mostra um comparativo do PIB em relação ao cenário base. 

Gráfico 5. Diferencial do PIB em relação ao cenário base. 
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O cenário NDC Cap and Trade, onde o mercado de carbono é a única medida implementada, 

tem o maior impacto no PIB brasileiro negativamente chegando à 16,89% em 2050. Em 2030, 

ano da segunda meta do Acordo de Paris, a redução é da ordem de 4%. Isso ocorreu uma vez 

que o corte em emissões nos setores econômicos são bem mais intensos nesse cenário, já que 

não se consideram cortes no desmatamento para se alcançar as metas da NDC. Os cenários 

com menor impactos para o PIB brasileiro são: NDC Florestal, NDC Energia e NDC Florestal 

+ Energia. Observando unicamente a métrica de PIB, os cenários que contemplaram apenas 

um mercado de permissão de carbono, sem controle do desmatamento, foram os cenários com 

maior impacto na economia brasileira, trazendo uma perda maior que 5% em 2050 comparado 

com o cenário base para o cenário de menor impacto. 

 

O gráfico 6 mostra o impacto no consumo das famílias. Também é considerado o cenário base 

como parâmetro de comparação. 

 

 

Gráfico 6. Diferencial do consumo em relação ao cenário base (%). 

 

O resultado é consistente com a queda no PIB, onde o NDC Cap and Trade é o mais danoso 

para o consumo, e NDC Florestal, NDC Energia e NDC Florestal + Energia os de menor 

impacto no consumo brasileiro. 
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O gráfico 7. mostra para os cenários que contemplam o mercado de carbono, a evolução do 

preço do CO2 equivalente. 

 

 

Gráfico 7. Preço do Carbono equivalente em dólares por tonelada. 

 

A evolução do preço do carbono é similar em todos os cenários que contemplam o mercado 
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tabela 5, os percentuais de cortes em emissões são mais elevados, alcançado o patamar de 

74% de corte em relação às emissões do cenário base, e assim sendo, o preço do carbono 

aumenta de forma mais acelerada, atingindo um pico de 1.200 dolares por tonelada de 

carbono equivalente para 2050. Os outros cenários alcançam no máximo 200 dólares 

aproximadamente no ano de 2050. Uma variação aproximadamente de 500%. 
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que contempla apenas um mercado de carbono, sem controle do desmatamento, NDC Cap 

and Trade, é o que apresenta os maiores impactos negativos. Este cenário traz uma redução 

em emissões que, considerando estritamente no Acordo de Paris, permite ao Brasil atingir a 

meta, sem a necessidade de medidas de redução do desmatamento. Entretanto, o custo 

econômico desse cenário se mostra muito elevado, justamente por abrir mão de reduzir 

emissões via desmatamento, sobrecarregando assim os setores econômicos com metas muito 

ambiciosas de corte em emissões. Há também um aumento nas emissões em 2050, comparado 
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a 2030, justamente por conta do desmatamento não estar sob controle, desta forma, sendo 

contraproducente do ponto de vista climático. 

 

As Tabelas 7 e 8 mostram a participação de cada setor em todos os cenários nas emissões 

brasileiras líquidas para o ano 2030 e 2050 respectivamente. 

 

Tabela 7. Emissões Líquidas por Setor (2050). 

 

 

Tabela 8. Participação por Setor nas Emissões Líquidas (2050). 

 

 

Pode-se verificar através das tabelas acima que em todos os cenários, a participação do setor 

de Energia é a maior. O cenário base mostra que os principais contribuidores para as emissões 

são respectivamente Energia, Uso da Terra e Agro, mostrando que o setor de resíduos e o 

industrial são poucos relevantes para as emissões. Em todos os cenários que a política de 

controle de desmatamento foi considerada, o setor de uso da terra, principal impactado, reduz 

consideravelmente suas emissões, passando a contribuir positivamente sequestrando carbono 

da atmosfera. No cenário NDC Energia, onde políticas de incentivo às energias renováveis 

são implementadas, a queda da participação é baixa, e os setores de Agro e Uso da terra têm 

um aumento significativo na participação das emissões, além do que foi visto anteriormente 

que não há reduções consideráveis em termos agregados. 

Setor Cenário Base
NDC 
Florestal NDC Energia

NDC 
Florestal + 
Energia

NDC 
Florestal + 
Cap and 
Trade

NDC 
Florestal + 
Cap and 
Trade Soft

NDC Cap 
and Trade

NDC Cap 
and Trade 
Soft

Agro 25,00% 38,02% 24,54% 41,25% 47,57% 48,04% 28,91% 24,27%
Energia 32,51% 54,58% 32,40% 55,15% 56,72% 57,74% 25,88% 28,92%
Indústria 7,16% 10,05% 6,59% 11,06% 11,60% 11,70% 7,62% 5,89%
Resíduos 5,44% 8,16% 5,35% 8,97% 9,23% 9,35% 5,76% 4,71%
Uso da Terra 29,88% -10,81% 31,12% -16,43% -25,12% -26,83% 31,84% 36,21%

Setor Cenário Base
NDC 
Florestal NDC Energia

NDC 
Florestal + 
Energia

NDC 
Florestal + 
Cap and 
Trade

NDC 
Florestal + 
Cap and 
Trade Soft

NDC Cap 
and Trade

NDC Cap 
and Trade 
Soft

Agro 536,60 511,99 516,08 513,64 315,02 326,35 214,40 351,19
Energia 928,88 985,67 670,50 977,93 256,32 283,41 91,86 257,92
Indústria 186,78 169,89 165,90 169,01 106,48 108,26 87,17 107,17
Resíduos 170,52 167,22 165,29 166,52 101,75 103,71 79,91 102,74
Uso da Terra 547,65 -136,83 536,64 -72,64 -894,00 -983,85 642,59 -168,14
Total 2.370,42 1.697,94 2.054,41 1.754,46 -114,44 -162,111.115,93 650,89
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Ainda sob a ótica da participação de cada setor, o cenário NDC Cap and Trade, o que foi 

mais danoso para economia até agora e com pouco impacto ambiental, mostra que há pouca 

alteração na participação dos setores em termos percentuais, apesar de ter reduções em termos 

absolutos em todos os setores, com exceção do setor de mudanças no uso da terra. Dessa 

forma, esse cenário exige um esforço maior de redução nas emissões dos setores econômicos 

de energia, indústria e agricultura, porém, desperdiça o potencial de redução de emissões via 

uso da terra. 

 

O setor Agro foi o que mais teve aumento de participação em todos os cenários que 

consideraram política de controle de desmatamento e/ou mercado de permissão de carbono, 

apesar de ter diminuído absolutamente as emissões nos cenários que contém mercado de 

permissão de carbono entre as políticas. 

 

As tabelas acima corroboram o efeito do setor de uso da terra na importância que tem para a 

redução nas emissões e para uma conversão para uma economia de baixo carbono. Os 

cenários em que o mercado de permissão de carbono é combinado com o combate ao 

desmatamento, quais sejam NDC Florestal + Cap and Trade e NDC Florestal + Cap and 

Trade Soft, mostram que a contribuição do setor de mudanças no uso da terra é ainda maior. 
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5. Conclusão 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar dos pontos de vista econômico e ambiental o impacto do 

cumprimento das metas do Acordo de Paris pelo Brasil, considerando também as metas 

assumidas pelos demais países do mundo, utilizando um modelo de projeção global 

econômico e ambiental de longo prazo, baseado na simulação de cenários afim de comparar a 

aplicação das políticas públicas de mitigação das mudanças climáticas. Dado o problema de 

pesquisa apresentado por esta dissertação, se faz necessário pensar numa economia de baixo 

carbono e que a transição para isto aconteça com o menor impacto possível. 

 

Conforme mostrado anteriormente, já foram obtidos ganhos significativos provindos de maior 

controle do desmatamento, entre 70 e 82% aproximadamente, entre 2005 e 2015, mostrando 

que um bom caminho já foi percorrido. Em todos os cenários simulados pelo presente 

trabalho, que consideram a política de combate ao desmatamento entre as políticas adotadas, 

mostram que os ganhos continuam a acontecer nas reduções das emissões a um custo 

relativamente menor do que se o combate ao desmatamento não for considerado. Não 

considerar o controle do desmatamento nas políticas de combate às mudanças climáticas faz 

com o que o país tenha uma transição para uma economia de baixo carbono com muito 

impacto econômico, ou no caso do cenário que contém apenas incentivos aos setores de 

energia, alto impacto sem alcance das metas. No cenário com controle de desmatamento 

exclusivo, as reduções chegam a quase 40% em 2030 para depois recuar para menos de 20% 

em 2050, considerando como parâmetro o valor de referência de 2.043 milhões de toneladas 

de CO2 equivalente em 2005 que foi assumido no Acordo de Paris. Nos cenários onde o 

controle de desmatamento é combinado com um mercado de carbono, seja mais flexível ou 

mais restrito, as reduções chegaram a mais de 100% em ambos os cenários em 2050, 

considerando o mesmo valor base de 2.043 milhões de toneladas. 

 

Apesar do desafio que representa o controle do desmatamento, seja pelas condições a serem 

executadas tais políticas, ou pelos impactos de desigualdade social que pode causar dado as 

regiões mais afetadas; a redução de emissões proveniente deste segmento são consideráveis. 

Parece sensato manter as políticas de controle de desmatamento dado seu baixo impacto no 

agregado da economia brasileira. A importância do controle do desmatamento mostrada pelos 

resultados gerados são consistente com a literatura pesquisada, entre elas Lucena et al. (2016), 
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Ferreira Filho e Horridge (2016), Francisco (2018), Rochedo et al. (2018), Ferreira et al. 

(2018), Gurgel, Paltsev e Breviglieri (2019). O controle de desmatamento se faz necessário, 

mesmo com todo o impacto que isso acarreta, tais como impacto político e de distribuição de 

renda. O governo brasileiro deve pensar em maneiras de suavizar esse impacto, 

principalmente para a população mais pobre nas áreas onde o controle ao desmatamento será 

maior. Desperdiçar este potencial custará mais caro para a economia brasileira. Outro ponto 

importante que vale ser destacado é que a relevância do setor de energia brasileiro para a 

contribuição das reduções das emissões é baixa. Nos dois cenários que foram consideradas 

políticas de incentivo ao setor, trouxe pouca redução, ou até aumento de emissão, dado que 

também teve seus custos. Parece que o setor de energia brasileiro, como mencionado na 

própria NDC brasileira, já tem um papel estratégico nas emissões brasileiras. Obter ganhos 

significativos não será algo tão trivial e de curto médio prazo. Felizmente, para atingirmos a 

meta principal de redução, não há dependência exclusiva deste setor. 

 

Os cenários que consideram mercado de permissão de carbono tiveram resultados mistos. 

Para o país pensar no longo prazo, a chave é misturar as políticas de combate ao 

desmatamento com a criação de um mercado de permissão de carbono. Os cenários, NDC 

Florestal + Cap and Trade e NDC Florestal + Cap and Trade Soft, os quais fizeram essa 

combinação, chegaram a uma redução significativa com um menor custo econômico 

comparado aos outros cenários. No NDC Florestal + Cap and Trade foi obtido, através do 

modelo, uma redução de mais de 100% com relação ao cenário base, com um custo um pouco 

maior do que 6% do PIB brasileiro em relação ao cenário base também. No NDC Florestal + 

Cap and Trade soft, onde o mercado de permissão de carbono é mais flexível, as reduções 

foram levemente maiores com um custo no PIB levemente menor. O diferencial do PIB entre 

esses cenários são baixos, o que leva a crer que o mercado de permissão de carbono, 

combinado com uma politica de controle de desmatamento, não precisa ser tão restrito, como 

mostra o cenário NDC Florestal + Cap and Trade Soft. 

 

Conforme previsto no Acordo de Paris, para atingir esse objetivo ambicioso, fluxos 

financeiros apropriados serão implementados. Desta forma este trabalho finaliza sugerindo 

futuros trabalhos na direção de considerarem a importância do mercado financeiro e a 

tecnologia para que se pense numa economia de baixo carbono. Futuros estudos devem buscar 

entender como o mercado financeiro e as tecnologias disponíveis hoje, como por exemplo o 
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blockchain, podem contribuir, seja em melhoras nas formas de mensuração do controle do 

desmatamento, seja no controle das permissões de carbono a serem negociadas. O mercado 

financeiro tem papel vital nesse meio como provedor de liquidez, seja através de concessão de 

crédito para agentes econômicos que comprovadamente estão combatendo o desmatamento, 

seja como negociador das permissões de carbono.   
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