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1. Introdução  

1.1. A política climática no Brasil e no mundo 

As mudanças climáticas que estão sendo observadas nas últimas décadas são 

possivelmente causadas pelo aumento da concentração dos gases de efeito estufa (GEE), 

acima dos níveis naturais, que retém na atmosfera uma maior parcela da radiação solar 

reemitida pela terra (principalmente vapor d'água, CO2, CH4 e N2O), levando ao 

aquecimento do planeta. A parcela antrópica desses gases é, em sua grande parte, gerada 

através da queima de combustíveis fósseis, do desmatamento e da decomposição de 

resíduos orgânicos. 

O ritmo atual de aumento da concentração desses gases na atmosfera é preocupante e os 

cientistas preveem aumentos de temperatura importantes até 2100 (IPCC, 2007), que 
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causariam uma alteração significativa no meio ambiente em que vivemos. Diversas 

espécies de animais e plantas não sobreviveriam a essas mudanças, podendo haver 

extinções em massa, além de colocar em risco os habitantes e a infraestrutura de 

diversas cidades localizadas em regiões costeiras. Muitos desses impactos já podem 

ocorrer antes de 2050 (Stern, 2007).   

A concentração atual dos gases de efeito estufa é resultado das atividades econômicas 

passadas, e, por isso, a Organização das Nações Unidas (ONU), através do Painel 

Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC)
1
  adotou nas negociações 

climáticas o princípio da Responsabilidade Comum Mas Diferenciada, que reconhece 

que a responsabilidade de cada país é diferenciada pela contribuição das suas emissões 

passadas na variação da concentração de GEE na atmosfera e consequentemente no 

aumento de temperatura do planeta. Em dezembro de 1997 foi adotado um Protocolo à 

Convenção sobre mudança do Clima, chamado de Protocolo de Quioto, que estabeleceu 

compromissos quantificados para os países industrializados de redução ou limitação das 

emissões antrópicas combinadas de gases de efeito estufa. O Protocolo de Quioto 

estabeleceu três mecanismos adicionais de implementação, o Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL), a Implementação Conjunta (Joint Implementation - JI) 

e o Comércio de Emissões (Emissions Trading - ET) (Cadernos NAE 03, 2005; 

Frondizi, 2009; Seroa da Motta et al, 2011). 

Todavia, embora tenha sido um início de colaboração global, tais metas de redução, 

além de insuficientes para reverter a tendência de aquecimento, não estão sendo 

totalmente cumpridas. Ademais, os países desenvolvidos não são mais os maiores 

                                                           
1
 O IPCC é o corpo internacional criado pela ONU em 1988 para fornecer uma visão científica clara do 

estado atual de compreenção das mudanças climáticas globais e seus potenciais impactos ambientais e 

sócio-econômicos. 



3 
 

emissores de gases de efeito estufa, devido principalmente ao crescimento econômico 

acelerado observado nos países em desenvolvimento na última década. Dessa forma, 

sem a contribuição dos países em desenvolvimento na redução das emissões de gases de 

efeito estufa, uma ação global rápida e eficaz será muito mais difícil. 

Foi com essa urgência que os países signatários da Convenção do Clima, criada na Rio 

92, se reuniram no início de dezembro de 2009 em Copenhague na sua 15ª Conferência 

das Partes (COP 15). A expectativa era a de se acordar compromissos e metas mais 

ambiciosas e claras do que o compromisso de Quioto, por parte dos países ricos e que 

fossem acertados mecanismos de contribuições voluntárias em mitigação por parte dos 

países em desenvolvimento.  

Apesar a mobilização da comunidade internacional, o que se viu em Copenhague foi a 

incapacidade dos "líderes mundiais" chegarem a um consenso, e o máximo que pode ser 

extraído das negociações foi uma "carta de intenções", chamada de "Acordo de 

Copenhague". 

O “Acordo de Copenhague” foi aprovado sem unanimidade, como exige o 

procedimento das Nações Unidas. Esse pacote previa ações para a manutenção do 

aumento da temperatura global em no máximo 2ºC, mas deixa de estabelecer qualquer 

meta ou acordo para a redução de emissões dos gases de efeito estufa e nesse sentido, a 

COP-15 foi considerada decepcionante. 

Apesar do fracasso da COP-15 na negociação de um acordo global, o papel do Brasil na 

cúpula da ONU foi de destaque. Coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo 

Ministério de Ciência e Tecnologia, o Brasil apresentou metas de contribuições 

voluntárias, com base no Plano Nacional de Mudanças Climáticas.  
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A contribuição apresentada foi a de reduzir as emissões de gases de efeito estufa  entre 

36,1% e 38,9% no ano de 2020, com base nas emissões do cenário de referência. O 

Brasil poderá subscrever esses compromissos voluntários nos novos mecanismos que 

foram discutidos na COP 15
2
 na forma de Ações Nacionais Apropriadas de Mitigação 

(NAMA’s), o que possibilita o reconhecimento indiscutível dos nossos esforços de 

mitigação e garante ao país um lugar de destaque no esforço global de combate às 

mudanças climáticas.  

Estimativas preliminares do cenário de referência e do cenário de mitigação em 2020 

foram feitas por diversos órgãos do governo antes da COP15, e discutidas no âmbito do 

Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas (FBMC)
3
. Estas estimativas constituíram a 

base das metas apresentadas pelo governo brasileiro naquela conferência e são 

apresentadas na Tabela 1.1, a seguir. 

Tabela 1.1 - Estimativas preliminares das emissões de gases de efeito estufa no Brasil 

no cenário de referência e no cenário de mitigação em 2020 

Emissões/Redução 

de emissões por 

setor: 

(Mt CO2eq / ano) 

2005 

Comunicação 

Nacional 

2020 

Cenário de 

Referência 

2020 

Cenário de 

Mitigação 

2020 Redução 

total 

(M t CO2eq) 

2020 

Redução em 

relação ao 

cenário de 

referência (%) 

Mudança de uso do 

solo 

1268 1404 415 669 24.7% 

Agricultura 487 730 461 - 494 133 – 166 4.9 – 6.1% 

Energia 362 868 694 - 735 166 – 207 6.1 – 7.7% 

                                                           
2
 Mais informações sobre os desdobramentos das negociações climáticas após a COP 15 podem ser 

encontrados em www.unfccc.int. 
3
 O FBMC tem por objetivo conscientizar e  mobilizar a sociedade para a discussão e tomada de posição 

sobre os problemas decorrentes da mudança do clima por gases de efeito estufa, auxiliando o governo na 

incorporação das questões sobre mudanças climáticas nas diversas etapas da elaboração das políticas 

públicas. 
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i. Eficiência 

energética 

   12 – 15 0.4 – 0.6% 

ii. Aumento do uso 

de biocombus-

tíveis 

   48 – 60 1.8 – 2.2% 

iii. Aumento da 

geração 

hidrelétrica 

   79 – 99 2.9 – 3.7% 

iv. PCHs, 

biomassa, 

energia eólica 

   26 – 33 1.0 – 1.2% 

4. Outros setores 86 234 82 - 84 8 – 10 0.3 – 0.4% 

TOTAL 2203 2703 1652 - 1728 975 – 1052 36.1 – 38.9% 

Fonte: Lei nº 12.187/2009 

Em 09 de dezembro de 2010, durante a COP 16, o governo brasileiro publicou o 

Decreto nº 7390, que regula os artigos da Lei nº 12187, e estabelece os números finais 

relativos às metas voluntárias de redução de emissões de gases de efeito estufa até 2020, 

que haviam sido apresentadas na COP 15, conforme apresenta a tabela 1.1, a seguir. 

 

Tabela 1.2 - Tabela final com as estimativas das emissões brasileiras de gases de efeito 

estufa e ações de mitigação em 2020  

Emissões 

(Mt CO2eq / 

ano) 

1990 

Dados do 

inventário 

de 

emissões 

2005 

Dados do 

inventário 

de 

emissões 

Variação 

1990 – 

2005 (%) 

2020 

Cenário de 

referência 

Variação 

2005 – 

2020 (%) 

Medidas de 

mitigação / 

Emissões 

evitadas em 

2020 

Mudança de 

uso do solo 

746 1268 70% 1404 11%  
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Amazônia    948   

Cerrado    323   

Outros 

biomas 

   133   

Agricultura 347 487 41% 730 50%  

Energia 215 362 68% 868 140% 234 

Processos 

industriais e 

resíduos 

 

55 

 

86 

 

39% 

 

234 

 

172% 

 

TOTAL 1362 2203 62% 3236 47% 1168 a 1259 

Fonte: Decreto nº 7390/2010 

Diferentemente das estimativas preliminares feitas em 2009, o decreto nº 7390 

estabelece as linhas de base, e as emissões totais do cenário de mitigação, sem 

apresentar metas específicas para cada setor. A exceção é o setor de energia, pois o 

governo considerou o plano decenal de energia - PDE (EPE, 2010b) como sendo um 

cenário de mitigação, já que inclui numerosos esforços para aumentar a eficiência 

energética, a participação das energias renováveis e da energia nuclear na matriz 

energética brasileira.  

As medidas de mitigação para os outros setores são apenas citadas, mas não se atribui 

um valor de redução de emissões específico. A principal contribuição para reduzir as 

emissões de gases de efeito estufa do país virá dos esforços para se reduzir o 

desmatamento da Amazônia, seguindo o sucesso que essa política obteve nos anos 

recentes.  

A meta do setor agrícola pode ser considerada bastante ambiciosa, principalmente se for 

levado em consideração o recente crescimento das exportações de grãos e carne. 

Entretanto, alternativas de mitigação economicamente viáveis existem, e com grande 
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potencial de abatimento: a recuperação de pastagens e terras degradadas, a implantação 

de sistemas agro-silvo-pastoris de alta produtividade, atividades pecuárias mais 

intensivas, com confinamento do gado (dado que a média brasileira hoje é muito baixa, 

em torno de 1 cabeça de gado por hectare), fixação biológica do nitrogênio, e plantio 

direto, que está crescendo rapidamente e já cobre hoje mais de 20 milhões de hectares 

no Brasil.  

No caso das emissões relativas aos processos industriais e resíduos, que foram 

agregados sob a denominação "Outros setores" devido à sua menor importância nas 

emissões do país, existem medidas de mitigação viáveis, como por exemplo, a captura e 

uso do biogás de aterros sanitários para fins energéticos. 

O setor de energia merece uma atenção especial. As emissões devido ao uso de 

combustíveis fósseis no país vêm crescendo significativamente nos últimos anos. Estes 

combustíveis possuem um papel importante na economia brasileira, como na indústria, 

no agronegócio, transportes e crescentemente na geração de energia elétrica para 

complementar a geração hidrelétrica em horários de pico ou em períodos prolongados 

de estiagem. Dessa forma, as emissões de gases de efeito estufa provenientes do 

consumo de energia no país apresentaram uma elevada taxa de crescimento entre 1990 e 

2005, especialmente nos últimos anos. O crescimento econômico mais acelerado da 

última década, aliado ao crescimento da taxa de urbanização, predominância do modal 

rodoviário no país e recorrentes recordes nas vendas de veículos leves, podem ser 

considerados as principais causas para esse rápido aumento no consumo de energia e de 

emissões de gases efeito estufa do setor. 

No cenário de referência, as emissões do consumo de energia apresentam um rápido 
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aumento até 2020, estimulado pelo crescimento médio do PIB de 5% ao ano: em 2020 

as emissões de energia serão cerca de 2,4 vezes maiores que em 2005. Dentre as 

medidas de mitigação selecionadas, e já presentes no Plano Decenal de Energia 2011-

2020 (EPE, 2010) estão a criação de novas usinas hidrelétricas de grande porte, 

investimentos em eficiência energética, e aumento na produção e consumo de etanol. 

Outras medidas importantes foram o aumento da participação de outras fontes 

renováveis na geração de eletricidade, como pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), 

maior utilização do bagaço de cana excedente, e significativo aumento na participação 

da energia eólica na matriz elétrica brasileira. Apesar destas medidas, as emissões 

provenientes da queima de combustíveis fósseis serão 75% mais altas no cenário de 

mitigação em 2020 em relação a 2005. 

A partir dessas metas voluntárias, fica claro que o Brasil detém inúmeras opções de 

mitigação de baixo custo que, aliadas a instrumentos econômicos ou mecanismos de 

mercado, podem criar opções eficientes para atender a esses compromissos. Entretanto, 

cada uma das medidas possui custos individuais associados, cujo impacto conjunto na 

macroeconomia do país ainda não foi estudado.  

Após 2020, o consumo de energia tenderá a ser a principal fonte de emissão de gases de 

efeito estufa no Brasil (como já acontece hoje nos países desenvolvidos) (LaRovere et 

al 2012; La Rovere et al, 2013). Esta situação demandará a criação de instrumentos 

econômicos, como políticas climáticas
4
 mais amplas e ambiciosas para guiar o 

desenvolvimento do país numa trajetória de baixo carbono (CADERNOS NAE 04, 

2005; Seroa da Motta, 2006; Veiga, 2006; Arnt, 2010).  

                                                           
4
 O termo "políticas climáticas" será utilizado doravante nesta tese para designar políticas de mitigação de 

emissões de gases de efeito estufa. 
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O relatório do Banco Mundial intitulado "Inclusive Green Growth" (Banco Mundial, 

2012) também chama a atenção para a necessidade dessas políticas, argumentando que 

o crescimento econômico é algo necessário e legítimo, mas da mesma forma um meio 

ambiente limpo e seguro também o são, e que sem uma política climática ambiciosa, o 

crescimento continuará a degradar o meio ambiente e a esgotar os recursos naturais, que 

são críticos para o bem-estar da nossa geração e das gerações futuras. 

Entretanto tais políticas climáticas influenciam diretamente a economia do país, 

especificamente em indicadores como a taxa de crescimento do PIB, a geração/perda de 

empregos e na consequente taxa de desemprego, na dívida pública e na produção dos 

setores, por exemplo. Portanto, para se definir tais políticas no nosso país, é necessário o 

estudo dos efeitos das mesmas na economia do Brasil, buscando conciliar ao mesmo 

tempo a redução das emissões de gases de efeito estufa, o crescimento econômico do 

país e uma melhoria no mercado de trabalho, entre outros objetivos que podem ser 

considerados nobres. 

O presente trabalho estuda exatamente como a definição de políticas climáticas mais 

abrangentes
5
, como por exemplo, um mercado doméstico de cotas de emissões

6
, ou uma 

taxa de carbono, influencia os diferentes setores da economia brasileira a mudar seus 

meios de produção, implementando diferentes medidas de mitigação para maximizar 

seus lucros. Por sua vez, tais mudanças tecnológicas se refletirão num novo padrão de 

utilização dos fatores de produção, gerando consequências na economia que devem ser 

estudadas a fundo. Para isso, um modelo de equilíbrio geral, híbrido, estático, 

denominado IMACLIM-S BR foi desenvolvido, e simulações dos efeitos dessas 

                                                           
5
 Uma discussão mais aprofundada sobre instrumentos econômicos e mecanismos de mercado pode ser 

encontrada em Pearce & Turner (1990), Seroa da Motta (2006), ou Stoft & Cramton (2012), entre outros. 
6
 O mercado doméstico de cotas de emissões de gases de efeito estufa funcionaria como um mecanismo 

de Cap&Trade, onde as cotas de emissão poderiam ser distribuídas gratuitamente ou leiloadas. 
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políticas na economia brasileira serão o principal foco desta tese de doutorado. 

 

1.2. Motivação 

A principal motivação deste estudo é a de prover informações que possam auxiliar o 

governo brasileiro na busca de uma política climática que seja adequada ao país, 

proporcionando ao mesmo tempo: redução de emissões, crescimento econômico e 

melhorias no mercado de trabalho. Essa motivação surgiu a partir uma avaliação dos 

principais estudos relacionados ao tema já realizados no Brasil, que será apresentada a 

seguir. 

 

1.2.1. Estado da arte dos estudos climáticos e energéticos no Brasil 

1.2.1.1. PNE 2030 - Plano Nacional de Energia 2030 

O PNE foi desenvolvido pela Empresa de Pesquisa Energética, a EPE (EPE, 2010), que 

é ligada ao Ministério de Minas e Energia. O objetivo deste estudo era de formular uma 

estratégia de expansão da oferta de energia no Brasil de modo a atender a quatro 

cenários diferentes de demanda, tendo em vista um planejamento de longo prazo que 

buscava o uso integrado e sustentável dos recursos disponíveis. 

Os estudos que foram realizados para a elaboração do PNE 2030 podem ser organizados 

em 4 grupos distintos: 

i. Módulo macroeconômico, que incluiu a formulação de cenários de longo prazo 
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para a economia mundial e para a brasileira. A trajetória associada a cada um 

dos cenários teve a sua consistência verificada pela aplicação de um modelo 

proposto pelo Banco Mundial intitulado Modelo de Consistência 

Macroeconômica de Longo Prazo (do inglês Long-Term Macroeconomic 

Consistency Model). Os principais elementos que caracterizavam os cenários 

foram fornecidos exogenamente, e o modelo então verificava a consistência 

macroeconômica de cada grupo de hipóteses. 

ii. Módulos de demanda, que incluíam o estabelecimento das diferentes hipóteses 

setoriais, demografia e objetivos de conservação de energia, resultando em 

diferentes projeções de consumo final de energia. 

iii. Módulo de oferta, que determina como a demanda de energia será suprida. Este 

módulo envolve questões de tecnologia, preços, impactos ambientais 

provocados pelas tecnologias utilizadas e avaliação da competitividade das 

fontes energéticas e os impactos da regulação governamental, permitindo a 

formulação de alternativas para que a expansão da oferta de energia atenda à 

evolução da demanda projetada em cada cenário. 

iv. Estudos finais, que consolidavam os estudos de oferta e demanda. Todos os 

resultados obtidos nestes estudos foram integrados por um modelo de 

otimização de energia chamado MESSAGE (Model for Energy Supply Strategy 

Alternatives and their General Environmental Impact), que foi criado pela 

IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis). O modelo 

Message então calculava, a partir de dados dos recursos energéticos e diversas 

restrições impostas, como atender à demanda de energia de modo a minimizar o 
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seu custo. Desta forma então o MESSAGE permitia a verificação da 

consistência das estratégias de expansão de oferta de energia para atender às 

demandas projetadas pelos estudos setoriais. 

 

Um dos cenários apresentados no PNE 2030 (cenário B1) forneceu as hipóteses 

exógenas para o cenário de referência do IMACLIM-S BR, o que será explicado em 

detalhes mais a frente nesta tese.  

Apesar do PNE 2030 fornecer informações às emissões de gases de efeito estufa nos 

cenários descritos e apresentar algumas medidas de mitigação de emissões, como de 

programas de eficiência energética, a grande crítica que se pode fazer ao estudo é a falta 

de um modelo de equilíbrio geral que possibilite verificar se a matriz energética 

projetada para 2030 é condizente com os cenários macroeconômicos desenvolvidos no 

início do estudo. Dessa forma, o estudo ignora o impacto do setor energético nos preços 

de energia e outros, no mercado de trabalho, e até mesmo no PIB do país. Nada garante 

que a matriz energética projetada ao final do estudo no cenário B1, por exemplo, é 

compatível com um crescimento do PIB de 4,1% ao ano, que era a hipótese original do 

cenário, e que foi uma das principais premissas dos modelos setoriais de demanda.  

Neste sentido, o IMACLIM-S BR pode prover o feedback necessário para que essa 

consistência seja garantida, conforme veremos mais a frente. O PNE 2030 é o estudo 

energético de longo prazo mais relevante no Brasil, apesar de já estar, em 2013, 

significativamente defasado. 
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1.2.1.2. Caminhos para uma economia de baixa emissão de carbono 

no Brasil 

O estudo feito pela consultora McKinsey&Company em 2009 estimou a evolução das 

emissões de gases de efeito estufa no Brasil até 2030. Foram considerados os principais 

setores da economia brasileira, e cerca de 130 medidas de mitigação foram avaliadas. 

Como resultado, o estudo apresentou curvas de custo marginal de abatimento (MACC) 

a partir de uma perspectiva social
7
, e concluiu que a implementação de todas as medidas 

reduziria as emissões totais em 70%, com um custo anual que ficaria em torno de 1% do 

PIB do país.  

Foi identificado que 60 das 130 medidas de mitigação possuíam custo de 

implementação negativo, e representavam 10% do potencial de abatimento de emissões. 

Dentre as demais 70 opções de mitigação, 80% do potencial de abatimento possuía um 

custo abaixo de 10 euros por tonelada de CO2 equivalente. 

Dentre as principais críticas que podem ser feitas ao estudo, podemos citar a baixa taxa 

de desconto (4% ao ano), que não reflete o custo real das medidas de mitigação para os 

setores produtivos. 

Outro ponto que pode ser criticado é a falta da aplicação de um modelo de equilíbrio 

geral (CGE) para assegurar a consistência macroeconômica e verificar o impacto 

conjunto de todas essas medidas de mitigação na economia, justamente o que o 

IMACLIM-S BR se propõe a fazer. 

                                                           
7
 O custo de redução foi calculado a partir de uma perspectiva social (excluindo impostos e 

subsídios, com custo de capital similar às taxas de títulos do governo), onde a taxa de desconto 

empregada foi de 4% ao ano. 
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1.2.1.3. Low Carbon Study 

Este estudo, conduzido pelo Banco Mundial (De Gouvello et al, 2010), estimou 

medidas de mitigação no Brasil entre 2010 e 2030, e analisou medidas de mitigação em 

quatro setores: Uso do Solo (incluindo agricultura), Energia, Transporte e Resíduos. 

O estudo conduziu uma extensa análise setorial a fim de se identificar diferentes 

medidas de mitigação e seus custos associados. A partir daí então curvas de custo 

marginal de abatimento foram construídas, gerando um cenário de referência e um 

cenário de baixo carbono. Este último selecionava apenas as medidas que possuíam 

custo abaixo de 50 US$/tCO2e. 

A avaliação econômica era composta por dois níveis, microeconômica e 

macroeconômica: 

i. Na avaliação microeconômica, uma análise de custo-benefício comparou 40 

diferentes de mitigação e selecionou quais deveriam ser incluídas no cenário de 

referência e quais deveriam estar no cenário de baixo carbono. Esta análise 

microeconômica foi então dividida em dois outros níveis, um com uma 

abordagem social, onde a taxa de desconto era de 8%, e outra com uma 

abordagem setorial, onde a taxa interna de retorno de cada setor foi utilizada 

para o cálculo dos custos marginais de abatimento. Essa taxa variou entre 8% e 

25%, dependendo do setor, e ficou, em média, em torno de 15%. De acordo com 

o estudo, a abordagem social permitiu uma comparação dos custos entre os 

setores, comparando a custo-efetividade das medidas de mitigação. Já a 

abordagem setorial apresentou as condições nas quais as medidas de mitigação 

propostas se tornariam atraentes para o setor privado. Como resultado da 
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abordagem social, as medidas de mitigação com custo marginal de abatimento 

abaixo de 50US$/tCO2e reduziriam as emissões do setor de energia em 40% no 

ano de 2030. 

ii. A avaliação macroeconômica foi baseada numa modelagem insumo-produto, e 

dependendo das medidas de mitigação implementadas em cada setor disponível 

na matriz insumo-produto, uma realocação dos investimentos e rearranjo nos 

níveis de produção dos setores era conduzida. Esse foi o primeiro passo para 

tentar se assegurar uma consistência macroeconômica. Entretanto, o próprio 

estudo sugeriu que essa análise insumo-produto é limitada por alguns motivos, e 

que seus resultados devem ser utilizados com cautela. Entre os problemas 

citados estão: a falta de restrições na oferta de bens e de trabalho, o que deixa o 

modelo flexível demais, e que os coeficientes técnicos projetados para anos 

futuros podem ser imprecisos.  

O estudo então sugeriu o uso de um modelo de equilíbrio geral para conduzir este tipo 

de avaliação, conforme trecho abaixo retirado da publicação final:  

"Apesar de que os efeitos positivos do investimento verde na economia 

sejam talvez surpreendentes, estes não são incomuns em estudos que 

utilizem uma abordagem Input-Output, que não incorpora restrições de 

recursos. Um modelo de equilíbrio geral computável (CGE) é preferível 

para avaliar os impactos macroeconômicos de políticas de mitigação 

de gases de efeito estufa 
8
". (p 180, de Gouvello et al, 2010) 

 

                                                           
8
 Tradução livre do autor desta tese. 
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O estudo justificou a não utilização de um modelo de equilíbrio geral por limitações de 

orçamento e de tempo (pg 182, de Gouvello et al, 2010). Além disso, uma análise dos 

efeitos de uma política climática mais ampla (como uma taxa de carbono ou um 

mercado doméstico de cotas de emissões), na implementação das medidas de mitigação 

identificadas pelo estudo e seus efeitos na economia, não foi conduzida. Essa é a 

proposta desta tese. 

 

1.2.1.4. Economia da Mudança do Clima no Brasil 

Este estudo (Margulis et al, 2011) foi inspirado pelo Relatório Stern (Stern, 2006), feito 

no Reino Unido, e foi conduzido por diversas instituições brasileiras que pesquisam 

sobre mudanças climáticas. O estudo foi feito com bastante rigor científico e na busca 

por um consenso entre todos os participantes.  

O estudo em questão teve um foco diferente do Low Carbon Study apresentado 

anteriormente. O foco não era a mitigação das emissões de gases de efeito estufa, mas 

estimar os custos econômicos relacionados à mudança climática no Brasil. 

Apesar de o foco não ser a mitigação de emissões, o estudo possuía um módulo 

macroeconômico, que simulou o impacto de uma taxa de carbono sobre os combustíveis 

fósseis para o ano de 2005 usando um modelo de equilíbrio geral, sem que houvesse 

uma projeção da economia para o futuro. O modelo utilizou também coeficientes de 

emissão fixos (nível de emissões/nível de atividade, pg 304) o que significa dizer que 

não houve nenhuma mudança tecnológica devido à implementação da taxa de carbono. 

Essas características fazem deste modelo de equilíbrio geral um modelo muito rígido, e 
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os resultados da simulação indicam que uma taxa de 50 US$/tCO2 reduziria as emissões 

de gases de efeito estufa em apenas 1,8%, com um prejuízo ao PIB do Brasil da ordem 

de 0,13%. 

Estes resultados são muito diferentes dos resultados encontrados no Low Carbon Study 

mencionados anteriormente (40% de redução de emissões de energia com medidas de 

mitigação abaixo de 50US$/tCO2e). A explicação é simples. A principal razão é que o 

Low Carbon Study considerou opções de mitigação, que podiam ser implementadas até 

o ano de 2030, focando na mudança tecnológica no médio prazo, praticamente sem 

restrições macroeconômicas, ou seja, com muita flexibilidade. De forma contrária, o 

estudo Economia das Mudanças Climáticas no Brasil projetou o impacto de uma taxa de 

carbono no presente (2005), e sem nenhuma mudança tecnológica, ou seja, de forma 

muito rígida. O próprio estudo reconhece isto e na página 309 o seguinte comentário foi 

feito a respeito das limitações da abordagem empregada: 

 

"Deve-se ressaltar que as simulações adotam a hipótese de que os 

setores não alteram sua tecnologia de produção quando sofrem 

tributação de carbono. O investimento na adoção de tecnologias menos 

poluentes pelas empresas poderia tanto evitar o pagamento do imposto, 

como potencializar a redução de emissões, ou seja, maior redução de 

emissões seria obtida a um custo menor." (Margulis et al, 2011, página 

309) 
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O grande contraste entre esses resultados, que refletem diretamente o tipo de 

modelagem empregada em cada um dos estudos, e gera uma dúvida: qual seria o 

modelo ideal para investigar o impacto de uma taxa de carbono (ou de um mercado 

doméstico de cotas de emissões) no futuro? Provavelmente algo que seria uma mistura, 

ou hibridização entre as duas abordagens: Um modelo de equilíbrio geral (Top-Down), 

para assegurar a consistência macroeconômica, alimentado por modelos e informações 

setoriais (Bottom-Up), de forma a permitir a simulação das mudanças tecnológicas de 

cada setor de forma consistente. Essa é exatamente a definição do IMACLIM-S BR. 

 

1.2.1.5. Estudo Comparativo entre Três Cenários de Emissão de 

Gases de Efeito Estufa no Brasil e uma Análise de Custo-Benefício 

Neste estudo, realizado pelo CentroClima/COPPE/UFRJ (La Rovere et al, 2011) para o 

PNUD e Ministério do Meio Ambiente, as emissões de GEE foram estimadas com base 

nos resultados do Inventário de Emissões da Segunda Comunicação Nacional do Brasil 

à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima – UNFCCC (sigla 

em inglês), referente a 2005. O estudo comparou um cenário de mitigação central 

(Cenário B, que inclui as políticas de mitigação e medidas já aprovadas pelo governo 

brasileiro) com dois cenários contrastantes: um cenário de referência que exclui tais 

medidas (Cenário A) e um cenário de mitigação mais ousado que incorpora medidas 

adicionais ou amplia as metas de medidas já consideradas (Cenário C). O horizonte 

temporal do estudo foi 2030, com estimativas intermediárias para cada cinco anos.  

O crescimento populacional foi estimado de acordo com projeções oficiais (EPE, 2009) 

e adotou-se a mesma estimativa em todos os cenários. Assumiu-se um crescimento 
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médio do PIB de 5% a.a. até 2020 e 4% a.a. no período 2021-2030 também em todos os 

três cenários. Esta taxa de crescimento econômico é a meta estabelecida pelo governo 

brasileiro e é maior do que as projeções assumidas pela IEA - Agência Internacional de 

Energia para o país, de 3% aa até 2030. De qualquer forma, mesmo que o tamanho 

projetado da economia não seja alcançado em 2030 e sim alguns anos mais tarde, o 

objetivo geral destes cenários permanece válido, na medida em que se pretende 

apresentar uma tendência provável de emissões de GEE de longo prazo para a economia 

brasileira. 

 Até 2020, o cenário central (B) assume que o Brasil vai cumprir as metas voluntárias 

estabelecidas no Acordo de Copenhague firmado no âmbito da 15ª Conferência das 

Partes (COP 15) da Convenção do Clima (UNFCCC) – metas incorporadas pela Lei 

Federal 12.187, de 29 de dezembro de 2009, na Política Nacional sobre Mudança do 

Clima e posteriormente detalhadas no Decreto Federal 7.390, de 09 dezembro de 2010. 

Os valores indicados no decreto foram adotados para construir os cenários A e B até 

2020 e extrapolados até 2030 sob o pressuposto de que não haveria mais ações de 

mitigação a serem implementadas no caso do Cenário B. O Cenário A estende para o 

futuro as tendências passadas, observadas antes de 2010 excluindo as medidas de 

mitigação incluídas no cenário central (adotadas a partir de então), como por exemplo, o 

investimento na construção de grandes projetos, como os 11.000 MW da usina 

hidrelétrica de Belo Monte. O Cenário C difere de B com relação a algumas ações de 

mitigação adicionais em consideração, mas ainda não adotadas, pelo governo brasileiro. 

O estudo afirma que em 2020, caso as metas de mitigação governamentais sejam 

cumpridas (Cenário B), o sistema de energia deverá assumir a liderança das emissões de 

GEE, tornando-se a principal fonte de emissões do país. Depois de 2020, o Brasil estará 
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em uma situação mais parecida com a de outros países industrializados, diante de um 

novo desafio de desenvolvimento econômico de baixo carbono devido às emissões 

relacionadas à energia. Se não houver políticas de mitigação com medidas adicionais, as 

emissões de GEE vão começar a aumentar novamente, em função do crescimento da 

população e da economia, que aumentarão a demanda de energia, e, consequentemente, 

as emissões de GEE. Para evitar isso, a carteira de ações de mitigação adicionais 

incluídas no Cenário C teria de ser substancialmente ampliada. 

O estudo conclui afirmando que o Brasil está em uma posição privilegiada para assumir 

a liderança de uma economia de baixo carbono devido à sua enorme dotação de recursos 

energéticos renováveis. Do lado da demanda, parece imperativo limitar o consumo de 

derivados de petróleo no setor dos transportes, fortemente dominado pelo transporte 

rodoviário de cargas e de carros nas cidades. Mudanças de modal para ferrovias e 

hidrovias, bem como o desenvolvimento da infraestrutura de transporte de massa nas 

cidades são essenciais. Ao contrário das ações de mitigação relacionadas à mudança do 

uso do solo, onde a maior parte do financiamento deverá vir dos orçamentos nacionais, 

devido a preocupações de soberania, os enormes recursos financeiros necessários para o 

desenvolvimento de infraestrutura de transportes de baixo carbono poderiam se 

beneficiar de empréstimos canalizados para o país, através das “ações de mitigação 

nacionalmente apropriadas” - NAMAs (La Rovere, 2011).  

Apesar de ter contribuído para a um melhor entendimento do que representam as metas 

apresentadas pelo Brasil na COP 15 em termos de custos e investimentos necessários, 

este estudo também se baseou em uma análise microeconômica, ou seja, contabilizou os 

custos totais como sendo a soma dos custos de cada uma das medidas propostas. Não 

foi feita uma análise macroeconômica mais ampla, e, dessa forma, os efeitos 
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macroeconômicos causados pela soma das medidas setoriais escolhidas não foram 

avaliados, abrindo mais uma vez espaço para que um modelo como o IMACLIM-S BR 

avance no debate relativo à implementação de políticas climáticas mais abrangentes no 

Brasil. 

 

1.2.2. Conclusão 

Este é o diagnóstico que pode ser feito ao se comparar as abordagens dos principais 

estudos realizados no Brasil até o momento. Diversos estudos contendo cenários de 

mitigação de emissões de gases de efeito estufa já foram realizados a partir de uma 

abordagem setorial ou microeconômica. Estudos puramente macroeconômicos também 

são frequentemente realizados no Brasil, porém em número extremamente reduzido 

quando o objetivo é estudar o impacto de políticas climáticas em cenários futuros.  

Dessa forma, podemos colocar em um lado os modelos Bottom-Up (BU), com grande 

detalhamento microeconômico, mas que normalmente superestimam os potenciais de 

mitigação devido ao foco ser unicamente tecnológico, sem nenhuma restrição ou 

consistência macroeconômica. Por outro lado, se um modelo Top-Down (TD) 

tradicional é utilizado para projetar efeitos de políticas climáticas nas emissões e na 

economia, o potencial de mitigação é subestimado, pois os modelos TD tradicionais são 

excessivamente rígidos, considerando limitada evolução tecnológica, o que não parece 

ser válido em cenários onde o setor produtivo buscará no médio e longo prazo, se 

adaptar à nova política climática, alterando seus meios de produção e investindo em 

tecnologias e combustíveis mais eficientes e menos intensivos em carbono.  
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É bom ressaltar que estas deficiências encontradas nos principais estudos já publicados 

no Brasil dentro do tema mudanças climáticas não são exclusividade de nosso país 

(IPCC, 1996; Costa, 1999). O IPCC, em seu segundo relatório de avaliação (SAR) 

publicado em 1996, já havia identificado a dicotomia entre as abordagens BU e TD, e 

utilizou diversas páginas do capítulo 8 do WGIII para discutir a questão, e concluiu 

apontando que a solução se daria através do desenvolvimento de modelos híbridos, 

conforme pode ser visto no trecho abaixo: 

"As diferenças nos resultados das analises Top-Down e Bottom-Up 

estão fundamentadas em efeitos combinados das diferenças de 

objetivos, estrutura de modelagem e hipóteses a respeito dos dados de 

entrada. A tendência crescente do desenvolvimento da modelagem 

híbrida significa que as diferenças entre as estruturas de modelagem 

estão se tornando um fator cada vez menos importante em diversos 

estudos climáticos, entretanto, a diferença fundamental de perspectiva 

e de raciocínio a respeito dos mercados de energia nessas duas 

abordagens continua. As abordagens híbridas permitem a exploração 

da importância relativa e das implicações de diferentes hipóteses a 

respeito dos dados de entrada, e provavelmente estreitarão as 

diferenças nos resultados de estudos que utilizem a abordagem BU ou 

TD... Em particular, parece claro que necessitamos melhorar nossas 

habilidades de explorar trajetórias de desenvolvimento de longo prazo 

ou configurações tecnológicas que sejam muito diferentes daquelas que 

observamos nas últimas décadas.
9
" (IPCC, 1996, WGIII, cap 8, pg 

289). 

                                                           
9
 Tradução livre do autor desta tese. 
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O IPCC (1996) finaliza a discussão sobre as abordagens BU e TD indicando que muito 

trabalho ainda restava a ser feito para que os modelos híbridos pudessem tratar as 

questões levantadas pelas políticas climáticas de forma satisfatória. 

Estudos que possuam ao mesmo tempo uma abordagem microeconômica e 

macroeconômica, e que sejam capazes de verificar o impacto futuro de políticas 

climáticas abrangentes, levando em consideração mudanças tecnológicas nos setores 

produtivos são inexistentes hoje no Brasil. Neste contexto, está claro que um modelo 

com a capacidade de incorporar as opções de mitigação setoriais dentro de uma 

estrutura de equilíbrio geral pode trazer diversas vantagens sobre as abordagens vistas 

até então no Brasil, podendo esclarecer e enriquecer o debate sobre políticas climáticas 

no país. 

 

1.3. Hipótese 

A partir do desenvolvimento e aplicação do IMACLIM_S BR, um modelo de equilíbrio 

geral híbrido, é possível analisar o impacto de políticas climáticas na economia do 

Brasil, e em especial, como importantes indicadores como o PIB do país, a produção 

dos setores, o mercado de trabalho e o consumo das famílias serão afetados, fornecendo 

subsídios à elaboração de uma política climática otimizada para a realidade brasileira. 
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1.4. Objetivo Geral 

Esse estudo tem por objetivo geral contribuir para responder às questões sobre as 

implicações macroeconômicas e sociais de políticas de mitigação das emissões de GEE 

no médio prazo (2030) sobre os setores da economia brasileira, através da 

implementação de metas de redução de GEE ou de instrumentos econômicos, dentre os 

quais se pode destacar a taxa de carbono. Essa política climática abrangente alterará os 

preços dos bens produzidos no país, como por exemplo, os preços dos energéticos, e 

também o custo do trabalho e do capital. O comportamento dos setores produtivos e da 

demanda final (incluindo as famílias) frente a esse novo contexto de preços relativos 

alterará o rumo natural da economia do país. Os reflexos dessa política no PIB, na 

produção dos setores, na taxa de desemprego, na dívida pública, no nível de salários e 

da inflação, por exemplo, serão investigados no decorrer desta tese. 

 

1.5. Objetivos específicos 

Dentre os objetivos específicos desta tese pode-se citar a construção de uma nova 

ferramenta metodológica, que é uma versão do modelo híbrido IMACLIM-S BR 

adaptada ao contexto brasileiro, e seu acoplamento ao MESSAGE e outras informações 

setoriais sob a forma de curvas marginais de abatimento. Dessa forma será analisado o 

impacto de políticas climáticas abrangentes na economia do país através do 

desenvolvimento de um modelo de equilíbrio geral estático, híbrido, e que possa ser 

integrado a modelos e informações setoriais detalhadas. 
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1.6. Metodologia 

O estudo utilizará um modelo de equilíbrio geral híbrido, chamado IMACLIM-S BR. O 

modelo é híbrido em dois sentidos: 

i. Utiliza um sistema de contabilidade casada. Além de contabilizar as transações 

entre os setores em valores monetários, essas transações também são 

contabilizadas em fluxos físicos, permitindo projetar o consumo de energia e as 

emissões de gases de efeito estufa, assim como simular a implementação de 

novas tecnologias mais limpas de forma bastante precisa. 

ii. O IMACLIM-S BR pode receber informações de comportamento dos setores de 

diferentes formas, como através de um modelo setorial, Bottom-Up (BU) ou de 

curvas de custo marginal de abatimento (MACC). O sistema de contabilidade 

casada explicada no item anterior é exatamente a característica do modelo que 

permite uma representação realista da integração entre o modelo de equilíbrio 

geral, Top-Down (TD) e os modelos e informações setoriais, Bottom-Up (BU). 

 

Nesta tese, o modelo IMACLIM-S BR foi desenvolvido adaptando-se a versão nacional 

do modelo IMACLIM-S realizado para a França pela equipe do CIRED (Centre 

International de Recherche sur l’Environnement et le Développement), centro de 

pesquisas responsável pela elaboração do enfoque metodológico que culminou na 

concepção dos modelos IMACLIM-S (estático), e IMACLIM-R (recursivo, dinâmico), 

aplicados em escala mundial e nacional (Crassous et al, 2006; Sassi et al, 2010; 

Waisman et al, 2011).  

http://www.centre-cired.fr/?var_mode=recalcul
http://www.centre-cired.fr/?var_mode=recalcul
http://www.centre-cired.fr/?var_mode=recalcul
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Numa primeira etapa, optou-se por desenvolver
10

 a versão estática
11

 do modelo 

IMACLIM devido à sua complexidade, que é menor do que na versão recursiva: A 

equipe do CIRED conta hoje com cerca de 15 pesquisadores, entre doutores e alunos de 

doutorado, trabalhando em diferentes sub-setores do modelo IMACLIM-R. Dessa 

forma, a elaboração de uma versão brasileira completa do modelo IMACLIM-R como 

objeto de uma única tese seria provavelmente um trabalho inexequível dados os prazos 

exigidos pela COPPE e pelas agências CAPES e CNPQ para a realização do doutorado, 

e em especial ao limite de 12 meses no exterior como parte do doutorado sanduíche
12

.  

Ambos os modelos (IMACLIM-S e IMACLIM-R) utilizam, de forma geral, a mesma 

base de dados de entrada (que necessitam de um grande detalhamento, como será 

apresentado no capítulo 3). Além disso, o equilíbrio estático em cada ano simulado pelo 

IMACLIM-R também é bastante semelhante ao do IMACLIM-S. Portanto, a partir 

deste presente trabalho, o caminho para o desenvolvimento da versão recursiva torna-se 

significativamente mais curto
13

. No capítulo 6, dentre as recomendações desta tese, são 

discutidas as perspectivas do desenvolvimento de uma versão recursiva/dinâmica do 

IMACLIM BR. 

O IMACLIM-S BR foi integrado ao modelo de otimização de energia MESSAGE, 

                                                           
10

 A versão do IMACLIM-S francesa tinha um outro foco: O objetivo era a projeção de um presente 

contrafactual. A hipótese era de que em algum momento do passado suficientemente distante, uma taxa 

de carbono havia sido implementada. O IMACLIM-S BR, por sua vez, busca projetar um cenário de 

referência, e em cima deste aplicar a política climática, o que traz novos desafios metodológicos e 

técnicos. Nesta tese, o horizonte final estudado é 2030. 
11

 Estática segundo Samuelson, onde não há descrição da trajetória percorrida até o novo equilíbrio. 

Entretanto o modelo é dinâmico no que diz respeito à mudanças tecnológicas e estruturais, conforme será 

explicado em mais detalhes no Capítulo 4 desta tese. 
12

 O autor desta tese trabalha no desenvolvimento deste modelo desde 2010, juntamente com Julien 

Lefevre, pesquisador e também aluno de doutorado do CIRED. O autor passou 12 meses trabalhando no 

CIRED, em seu período de estágio doutoral, a fim de aprender mais sobre o IMACLIM e sua 

metodologia. Também é importante ressaltar a importância das equipes do CIRED e do CentroClima, que 

contribuíram com valiosas sugestões e críticas no decorrer de todo este trabalho. 
13

 Dado que o trabalho de levantamento e tratamento de dados e a descrição da economia brasileira 

segundo a metodologia do IMACLIM já foram realizados e encontram-se disponíveis nesta tese. 
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desenvolvido pela IIASA (International Institute for Applied Systems Analisys) e 

bastante utilizado e difundido pela AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica), 

para representar nesta tese o comportamento do setor elétrico frente a uma política 

climática como uma taxa de carbono ou um mercado doméstico de cotas de emissões. 

Para representar o comportamento da indústria pesada frente a essa política climática, 

foram utilizadas curvas de custo marginal de abatimento. Mais detalhes de como foram 

feitas essas integrações serão apresentados mais a frente. 

Esta tese foi organizada em 6 capítulos. O Capítulo 1 apresenta a introdução desta tese. 

O Capítulo 2 analisa o estado da arte dos modelos econômicos/energéticos e apresenta 

um resumo da discussão em torno das abordagens Bottom-Up e Top Down, culminando 

com o advento dos modelos híbridos. No Capítulo 3 será descrito o procedimento de 

hibridização proposto pela plataforma IMACLIM, além de uma comparação entre os 

principais métodos de hibridização existentes. O Capítulo 4 apresenta a descrição 

técnica do modelo IMACLIM-S BR, e no Capítulo 5 serão analisados os principais 

resultados relativos a esta versão do modelo. O Capítulo 6 apresenta as principais 

conclusões desta tese, suas limitações e sugestões para trabalhos futuros. 
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2. Estado da Arte dos Modelos 

Energéticos e Macroeconômicos 

2.1. Introdução 

Após quase duas décadas de debate e diversos desentendimentos, os desenvolvedores de 

modelos energéticos e econômicos do tipo Bottom-Up (BU) e Top-Down (TD), 

começaram a se engajar em um diálogo produtivo em meados dos anos 1990. A partir 

dessa discussão metodológica emergiram abordagens que ofereceram uma hibridização 

dessas duas perspectivas. Naquela década, apesar das publicações a esse respeito terem 

descrito os esforços para se chegar a uma modelagem híbrida, ainda não havia sido 

realizada uma avaliação sistemática dos desafios e oportunidades envolvidos, o que 
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começou a acontecer apenas nos anos 2000 (Hourcade, Jaccard, & Bataille, 2006).  

Os esforços para desenvolver uma metodologia híbrida de modelagem passam pelo 

desafio de se beneficiar do detalhamento tecnológico dos modelos BU enquanto se 

analisa as implicações macroeconômicas de políticas públicas relacionadas às mudanças 

climáticas ou energia. Entretanto, estes esforços têm como foco preencher o espaço 

entre as descrições tecnológicas feitas pelos engenheiros (BU) e economistas (TD), e 

têm dedicado pouca atenção à necessária consistência entre as mudanças tecnológicas 

no setor energético e as mudanças tecnológicas do resto da economia. 

Esta prática é legitimada pela famosa metáfora da "sopa de coelho e elefante" sobre as 

interações entre o setor energético e o resto da economia (Hogan e Manne, 1977). Em 

seu argumento, Hogan e Manne atestam que em uma hipotética sopa contendo apenas 

um coelho (setor energético) e um elefante (resto da economia), o gosto da sopa será 

basicamente o mesmo que o de uma sopa de elefante. Entretanto, Ghersi & Hourcade se 

contrapõe a este argumento. Para eles, dado o pequeno peso do setor energético na 

economia, essa metáfora justificaria manter constantes as funções de produção de bens 

não energéticos apenas quando os cenários alternativos simulam um pequeno desvio do 

cenário de referência. Quando o desvio em relação ao cenário de referência é grande, 

como ao simular, por exemplo, políticas climáticas mais agressivas buscando a 

descarbonização da economia, esta abordagem se torna menos sólida, e bem mais 

vulnerável a críticas.  

A seguir será apresentada uma descrição mais detalhada das abordagens Botton-Up e 

Top-Down, os esforços recentes de hibridização e uma introdução à proposta 

metodológica de hibridização do IMACLIM. 
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2.2. O contraste entre as abordagens Bottom-Up e Top-Down 

Na atual conjuntura de negociações climáticas, políticos e tomadores de decisão estão 

interessados em obter as melhores informações possíveis relativas aos custos e à 

efetividade de políticas cujo objetivo é de diminuir o conteúdo de carbono da economia. 

Quais tecnologias ou medidas de mitigação devem ser implementadas? A qual custo? 

Para responder a essas perguntas, dois diferentes tipos de modelos vem sendo 

desenvolvidos. 

Como já explicitado anteriormente, modelos Bottom-Up (BU) tradicionais descrevem a 

competição entre tecnologias para geração e uso de energia no presente e no futuro, 

tanto pelo lado da demanda quanto pelo lado da oferta. Estes modelos são bastante úteis 

para ilustrar possibilidades tecnológicas radicalmente diferentes no futuro, com 

impactos ambientais significativamente diferentes. Entretanto, eles têm sido criticados 

por não prover um retrato realista dos feedbacks macroeconômicos relacionados a 

diferentes trajetórias de preços de energias, em políticas que promovam uma mudança 

estrutural na economia, na evolução da produtividade do capital e trabalho, e no 

comércio exterior, que podem afetar diretamente a velocidade, a direção e a distribuição 

do crescimento econômico (Bohringer, 1998; Ghersi & Hourcade, 2006; Bohringer & 

Rutherford, 2009; Bohringer et al, 2009; Ruijven, 2008). 

Os modelos Top-Down (TD) tradicionais, por outro lado, tem investigado as 

consequências de políticas em termos das finanças públicas, competitividade da 

economia e influências no mercado de trabalho. Segundo Hourcade et al (2006) desde o 

final dos anos 1980, a modelagem TD tem sido dominada por modelos de equilíbrio 
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geral computável (CGE). 

Devido à utilização de modelos de equilíbrio geral tradicionais para investigar efeitos de 

políticas climáticas e energéticas, presume-se, de forma equivocada que os modelos 

CGE representam de forma realista as respostas microeconômicas ou setoriais a essas 

políticas governamentais, entretanto, o que os modelos CGE em geral costumam 

desprezar é exatamente a flexibilidade tecnológica que no médio e longo prazo poderá 

representar uma forma importante de ajuste dos setores produtivos à política em 

questão. Tais mudanças tecnológicas acontecerão num ritmo que ainda não havia sido 

observado anteriormente. Portanto, se as elasticidades de substituição dos fatores de 

produção, que são críticas para a projeção das respostas tecnológicas num modelo CGE, 

forem baseadas e calibradas em dados históricos, num passado em que tal política não 

havia sido implementada, não há garantia que seus valores permanecerão válidos em um 

futuro onde políticas climáticas ambiciosas irão promover e induzir a utilização e 

invenção de novas tecnologias, através de um processo que pode ser chamado de 

progresso técnico induzido (Hourcade et al., 2006; Bohringer & Rutherford, 2008; 

Lecca et al, 2011; Beckman et al, 2011, Turner et al, 2011). Este progresso técnico 

induzido, por sua vez levará a uma mudança estrutural na economia (Blanchard, 2011; 

Scheer, 2002; Capra, 1982).  

Os mesmos autores dão um exemplo claro, ilustrando bem esta situação: Até pouco 

tempo atrás, não existia nenhum incentivo para a inovação ou utilização de tecnologias 

que fossem pouco intensivas em carbono. Hoje, tais tecnologias estão em 

desenvolvimento em todo o mundo, dando novas opções tecnológicas às famílias e ao 

setor produtivo, o que impactará diretamente nas elasticidades de substituição, com 

impactos significantes na produção total da economia. Além disso, enquanto a produção 
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de energia e seu uso podem ser tratados como componentes marginais da economia no 

curto prazo, no longo prazo grandes mudanças no lado da oferta de energia podem ter 

um impacto macroeconômico significativo. No extremo, os autores afirmam que em 

cenários de longo prazo, no caso de um desvio grande do cenário de referência devido a 

uma política climática ambiciosa, por exemplo, os modelos CGE convencionais não 

podem garantir que suas projeções econômicas estão sustentadas por um sistema técnico 

factível. Mankiw (2007) segue o mesmo raciocínio, e faz a seguinte afirmação em seu 

livro de macroeconomia
14

: 

"Na prática, é claro que o progresso técnico altera as funções de 

produção. Para uma mesma quantidade de matérias primas, hoje 

produzimos muito mais bens do que jamais produzimos no passado." 

Mankiw (2007) pg 248. 

 Dessa forma, fica claro que o uso de funções de produção do tipo CES é uma 

abordagem bastante questionável num cenário onde se espera que a política climática a 

ser implementada induza o progresso técnico e mudanças estruturais na economia, em 

busca do que podemos chamar de economia de baixo carbono. 

Outra limitação da abordagem Top-Down tradicional é que a representação das 

mudanças tecnológicas é feita de forma abstrata, como um fenômeno agregado, que está 

implícito nas elasticidades de substituição. Esta abordagem traz menos clareza e 

dificulta a troca de informações entre o modelo CGE com outros modelos e informações 

setoriais, o que é imprescindível para a projeção das mudanças tecnológicas devido à 

implementação de políticas climáticas no médio e longo prazo (IPCC, 1996; Hourcade 

                                                           
14

 Mais detalhes sobre progresso técnico endógeno podem ser encontrados em: Weyant & Olavson 

(1999); Aghion & Howitt (1998); Edenhofer et al (2006); Kohler et al, 2006).  
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et al, 2006). 

Pandey (2002) mostra que a capacidade desses modelos de representar características 

específicas dos países em desenvolvimento é limitada. Nesses países, diferentemente 

das economias maduras, pode-se observar alguns mercados pouco desenvolvidos e 

pouco competitivos, economia informal significativa, grandes desigualdades sociais, 

mudanças nas estruturas regulatórias ainda em curso, barreiras à entrada de capital, 

grandes incertezas de natureza institucional. Esses problemas necessitam ser muito bem 

representados nos modelos para tornar as análises energéticas robustas, e tornando, 

dessa forma, esses modelos boas ferramentas de apoio para os tomadores de decisão nos 

referidos países. 

O debate entre as abordagens TD e BU começou a acontecer na década de 1980, com o 

objetivo de discutir o impasse sobre a lacuna da eficiência energética (energy eficiency 

gap) (Grubb et al., 1993). Jaffe & Stavins (1994) descrevem detalhadamente esta 

questão em seu artigo na revista Energy Policy, entretanto os autores não propõem uma 

solução para o problema. 

De um lado, a abordagem TD geralmente utiliza representações da economia que 

refletem um mercado perfeitamente competitivo, que automaticamente aloca os fatores 

de produção de forma eficiente. Essa representação da economia nega a existência de 

uma lacuna de eficiência energética, ou seja, que não existiriam medidas de eficiência 

energética que a sociedade pudesse implementar com custos negativos. Por outro lado, 

os modelos BU sugeriam a existência de diversas possibilidades de implantação de 

medidas de eficiência energética na economia com custos negativos.  

Esta divergência, que possui uma importância significativa para o planejamento 
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energético, ainda não foi completamente resolvida. A diferença entre os dois tipos de 

representação econômico-energética se tornou ainda mais perceptível quando o debate 

teve seu foco alterado devido à necessidade de mudança da economia em direção a uma 

trajetória tecnológica muito menos intensiva em carbono (Hourcade et al., 2006). 

Os políticos precisam tomar decisões hoje sobre a magnitude e o momento exato para 

implementar políticas climáticas, e mais que isso, definir o pacote de medidas que 

devem ser incluídas nestas políticas para atingir o objetivo da melhor forma possível em 

termos de eficiência econômica e ambiental, e assegurar sua viabilidade administrativa e 

política. Para isso eles devem entender de forma precisa até que ponto as políticas 

climáticas propostas influenciam a geração de empregos, a competitividade do país
15

, a 

estrutura econômica, e a disposição dos consumidores e do setor produtivo em adotar 

essas novas políticas, assim como avaliar os investimentos necessários para alcançar um 

futuro de baixo carbono. Segundo Hourcade et al (2006), nenhuma das duas 

perspectivas são capazes de fornecer argumentos defensáveis sobre as consequências de 

políticas climáticas ambiciosas sobre essas variáveis. 

Para ser particularmente útil, um modelo que vise estudar as consequências da 

implantação de políticas climáticas sobre esta gama de variáveis, deve ter bom 

desempenho nas três dimensões propostas na Figura 2.1, também presente em Hourcade 

et al (2006). Segundo o autor, este modelo deve ser tecnologicamente explícito, para 

permitir uma simulação precisa dos efeitos das mudanças tecnológicas sobre o consumo 

de energia, volume de emissões de gases de efeito estufa, e também os custos 

associados a essa nova tecnologia. Este modelo deve representar de forma realística o 

comportamento dos setores produtivos, ou seja, como a estrutura de produção é alterada 
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em busca de ajuste à nova política, e da demanda final, incluindo uma avaliação de 

como as políticas que visam aumentar a participação no mercado de tecnologias pouco 

intensivas em carbono afetam as preferências do consumidor. Além disso, esse modelo 

deve ter feedbacks macroeconômicos ligando a oferta e demanda de energia à produção 

total da economia, e não menos importante, da evolução da estrutura econômica. Essa 

dimensão macroeconômica também deve incluir o comércio exterior e o mercado 

financeiro, de modo a permitir análises de competitividade do país e também de 

disponibilidades de recursos para investimentos em novas tecnologias. A Figura 2.1, a 

seguir, compara as características de modelos BU e TD segundo as três dimensões 

apresentadas anteriormente e propõe o desenvolvimento de um modelo híbrido.  

 

 

Figura 2.1 - Comparação entre as características dos modelos Bottom-Up e Top-Down 

Fonte: HOURCADE et al, 2006 
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Modelos BU convencionais possuem bom detalhamento tecnológico, um detalhamento 

microeconômico apenas regular, e pouco detalhamento macroeconômico. Devido a 

tratar das tecnologias de forma explícita, mas por apresentar falhas na representação das 

realidades macro e microeconômicas (riscos e preferências específicas da tecnologia, 

rebound effects devido a maior eficiência energética, custos de transação, falta de 

restrições em relação à disponibilidade de investimentos e dos fatores de produção, 

entre outros), os modelos BU convencionais tendem a sugerir que o esforço para 

substituir formas específicas de energia ou para reduzir as emissões de gases de efeito 

estufa pode ser relativamente pouco custoso, e em alguns casos até vantajoso 

economicamente, como pode ser visto no Low Carbon Study do Banco Mundial e 

também no estudo da McKinsey para o Brasil, citados na introdução desta tese. 

Já os modelos TD tradicionais possuem bom detalhamento macroeconômico e 

microeconômico, mas são falhos em representar o detalhamento tecnológico, com 

dificuldades para lidar com opções de mitigação com custos negativos no curto prazo, e 

em simular mudanças tecnológicas importantes no longo prazo. Além disso, devido à 

falta de uma representação explícita das tecnologias, os modelos TD tradicionais 

sugerem que os esforços para substituir fontes de energia ou tecnologias intensivas em 

carbono seriam relativamente custosos (fato que se dá devido à limitação do potencial 

de modificações tecnológicas devido à utilização de elasticidades de substituição 

baseadas em dados históricos). Os modelos TD têm, portanto, produzido estimativas de 

altos custos de abatimento de emissões de gases de efeito estufa, e uma projeção 

limitada do avanço tecnológico impacta dirtetamente nos custos (Calvin et al, 2009), 

como foi o caso do modelo CGE utilizado no estudo Economia do Clima no Brasil para 

simular uma taxa de carbono. Finalmente, muitos dos modelos TD também têm 

limitações na análise dos impactos sociais e distributivos, análise esta imprescindível 
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para que os tomadores de decisão possam decidir sobre a implementação ou não de 

políticas climáticas abrangentes.  

O Segundo Relatório de Avaliação (Second Assessment Report - SAR) do IPCC (1996) 

já havia detectado a importância da análise dos impactos sociais e também da questão 

envolvendo a inovação tecnológica no longo prazo em estudos que buscassem tratar dos 

impactos de políticas climáticas na economia, conforme pode ser visto no trecho a 

seguir: 

"Os setores industriais e de geração de energia, entretanto, irão se 

modificar significativamente nos próximos 50 anos. O processo de 

desenvolvimento econômico irá resultar em mudanças de escala, 

composição e localização da atividade industrial. Mudanças 

tecnológicas e na disponibilidade de recursos, assim como restrições 

ambientais igualmente irão afetar os padrões de atividade econômica. 

A grande incerteza inerente aos padrões de atividade no futuro é 

refletida em gamas de cenários socioeconômicos que foram 

desenvolvidos para descrever, por exemplo, a oferta e a demanda de 

energia no futuro. O fracasso na contabilização das mudanças 

socioeconômicas é uma das maiores fraquezas dos estudos de impactos 

e adaptação às mudanças climáticas relacionadas à energia, indústria 

e transportes.
 16

" (IPCC, 1996 WGII, pg372). 

 

As três dimensões da Figura 2.1 são, portanto, úteis não apenas para mostrar o contraste 
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 Tradução livre do autor desta tese. 
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entre as duas abordagens convencionais, mas por estabelecer uma estrutura para 

discussão. A Figura 2.1 implica que existe uma possibilidade de desenvolvimento de 

um modelo mais completo, que deveria preencher os requisitos das três dimensões, que 

na figura é indicado como modelo híbrido, que seria o modelo "ideal". Segundo 

HOURCADE et al (2006), diversos centros de pesquisa têm reconhecido a 

possibilidade de elaboração de um modelo mais próximo a esse modelo ideal. A seguir, 

algumas dessas abordagens são apresentadas. 

 

2.3. Modelos híbridos 

Apesar dos modelos BU e TD ainda serem muito utilizados, como em Sancho (2010), 

Lim (2011), Lu et al (2010), e Bretschger et al (2011) um grande número de 

pesquisadores estão desenvolvendo modelos com abordagens híbridas, que buscam 

compensar as limitações de um ou outro ponto de vista, como em Sassi et al (2010), 

Waisman et al (2011), Wing (2008), Martisen (2011) e Bohringer & Rutherford (2008). 

Por um lado, alguns pesquisadores que utilizam a abordagem BU passaram a incorporar 

feedbacks macroeconômicos em seus modelos, enquanto outros têm estimado 

parâmetros de comportamento microeconômicos para a escolha das tecnologias em seus 

modelos (Battaille et al, 2006; Bohringer & Rutherford, 2009). Por outro lado, 

pesquisadores que utilizam a abordagem TD têm tentado incorporar uma descrição 

explícita das tecnologias de oferta de energia ou do setor de transportes, por exemplo. 

Poucos deles têm tentado incorporar parâmetros que possibilitem uma mudança 

tecnológica endógena (Löschel, 2002). 

Em termos da Figura 2.1, alguns modelos BU estão tentando se direcionar para o vértice 
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localizado na face inferior, nos fundos, do lado direito do cubo, enquanto os modelos 

TD tentam se aproximar da face superior do cubo, na medida em que se esforçam para 

ter uma maior explicitude tecnológica. Dessa forma, pode ser confuso utilizar termos 

com BU ou TD para definir modelos que desenvolveram este tipo de características, e 

por isso estes são chamados de modelos híbridos. Segundo Hourcade et al (2006), 

modelos híbridos são aqueles que têm pelo menos alguma modificação importante, de 

forma que o mova da sua localização tradicional no cubo da Figura 2.1. Portanto, alguns 

modelos híbridos têm como origem modelos BU ou modelos TD, mas todos os modelos 

híbridos devem possuir características que o diferem significativamente dos modelos 

BU e TD convencionais. 

O desenvolvimento desses modelos encontram diversos desafios relacionados à 

consistência teórica, complexidade computacional, validade empírica, e relevância 

política. Kim et al (2006) argumentam sobre a necessidade de um modelo flexível, que 

possa ser expansível de forma modular e capaz de incorporar facilmente detalhes 

tecnológicos dentro de uma estrutura macroeconômica. Para alcançar esse objetivo, os 

autores utilizam a estrutura ObjECTS (Object-oriented Energy Climate Technology 

Systems), que eles demonstram ao modelar o setor de transportes no modelo global 

MiniCAM. Esta integração deve a sua consistência interna às ligações que unificam as 

representações BU e TD, e identifica as inter-relações e hierarquias entre cada 

comportamento a ser representado. A prioridade dos autores é a de facilitar o diálogo 

interdisciplinar, e incorporar informações setoriais de diferentes tipos e qualidades. Por 

isso o MiniCAM opera como um modelo de equilíbrio parcial recursivo aonde apenas 

os mercados para energia e agricultura são equilibrados, e os preços correspondentes, 

incluindo salários e custos de capital são exógenos. Um único feedback dos preços de 

energia no PIB é o que permite, de forma simplificada, a avaliação dos custos 
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macroeconômicos. 

Já o modelo WITCH (Bosetti et al, 2006), incorpora especificações BU de oferta de 

energia baseadas em um modelo de crescimento ótimo. Esta escolha foi feita para 

permitir a análise de políticas climáticas internacionais, de acordo com estratégias 

otimizadas por cada região representada, baseadas no equilíbrio de Nash
17

. O modelo 

WITCH possui um motor de crescimento bastante compacto, mas este nível de elevada 

agregação setorial é combinado com uma representação mais detalhada do setor de 

oferta de energia. O tratamento da demanda por energia, entretanto, permanece bastante 

agregado. As principais dificuldades encontradas pelo modelo são: a) ter uma estrutura 

endógena de evolução tecnológica, incluindo P&D e curvas de aprendizado não só para 

o setor energético, mas também para o resto da economia; b) representar as decisões de 

investimento no setor energético através de uma previsão perfeita da economia. Esta 

mistura de otimização intertemporal com uma desagregação limitada das tecnologias de 

produção de energia, entre outros, torna o WITCH um esforço original de modelagem. 

O modelo E3MG (Barker et al, 2006; Barker et al, 2008; Barker & Scrieciu, 2010; 

Köhler et al, 2006.) se baseia num modelo dinâmico macro-econométrico "pós 

Keynesiano" ao invés de em uma estrutura de equilíbrio geral. Até então, o uso de 

modelos macro-econométricos era restrito ao curto e médio prazo, e pode ser 

considerada uma excelente abordagem nestes horizontes de tempo.  Para análises de 

longo prazo, entretanto, os modelos de equilíbrio geral tem sido a escolha da maioria 

dos centros de pesquisa. Não obstante o E3MG desafia esta visão e usa a fundação 

Keynesiana para tratar de questões que os modelos de equilíbrio geral tradicionais não 

são adequados, como analisar os efeitos de políticas climáticas em uma realidade sub-
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 O Equilíbrio de Nash representa uma situação em que, em um jogo envolvendo dois ou mais jogadores, 

nenhum jogador tem a ganhar mudando sua estratégia unilateralmente. 



41 
 

ótima. O modelo explora a possibilidade de representação de trajetórias de crescimento 

sob um desequilíbrio com grande nível de desagregação. Equações dinâmicas 

econometricamente calibradas para 41 regiões ligam o nível de investimento à demanda 

histórica. A representação do crescimento econômico permite uma descrição da 

evolução da estrutura econômica no longo prazo sem utilizar funções de produção, e a 

evolução do setor energético é feita através de uma descrição simplificada da dinâmica 

tecnológica no modelo ETM. O modelo ETM recebe as informações do E3MG em cada 

período e envia de volta informações sobre o total de investimentos e matéria prima, e 

custos finais de produção de energia. 

Segundo seus desenvolvedores, Barker & Scrieciu (2010), entre as principais limitações 

do modelo E3MG, está o fato de que os parâmetros são calibrados sobre uma série 

histórica de 33 anos, que podem não ser apropriadas para cenários de longo prazo, o que 

é uma das mais importantes críticas feitas pela plataforma IMACLIM aos modelos que 

se utilizam de elasticidades calibradas em dados históricos para projetar o futuro, ponto 

que vai ser extensamente debatido ao longo desta tese. Para ajudar na solução desse 

problema, os autores afirmam que uma especificação mais detalhada das futuras 

tecnologias pode ser necessária para melhorar as previsões de longo prazo, o que é 

bastante lógico. Os autores também afirmam que o modelo é calibrado exogenamente 

para adaptar-se a futuras projeções de variáveis macroeconômicas como o PIB por 

região e, dessa forma, ajustar-se a trajetórias de crescimento previamente concebidas, o 

que parece contrariar, de certa forma, a abordagem macro-econométrica e previsiva do 

modelo em questão.  

O propósito do modelo AMIGA (Laitner & Hanson, 2006), é propor uma melhor 

representação dos parâmetros reais de decisão sobre alternativas tecnológicas, incluindo 
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imperfeições de mercado e aversão ao risco. Isso é feito através de uma estrutura CGE 

com alto nível de desagregação (200 setores para os EUA e 30 setores para as outras 20 

regiões do mundo). Esta desagregação setorial permite que o AMIGA diferencie o 

comportamento dos diferentes segmentos econômicos às políticas climáticas. O 

comportamento dos consumidores é modelado de forma que eles maximizem sua 

utilidade intertemporal, mas sem uma previsão perfeita do futuro.  

Schafer e Jacoby (2006) propõe outra abordagem para a hibridização, baseada no uso 

conjunto de três modelos. Um modelo de otimização de energia (MARKAL), 

descrevendo diferentes tecnologias de transportes é acoplado de forma simples ao 

modelo EPPA, um modelo CGE dinâmico e recursivo A interface entre a demanda 

agregada de transportes do modelo EPPA e o vasto número de tecnologias 

representadas no MARKAL é feito através de um modelo de escolha de modal de 

transportes. Este acoplamento trata de duas das maiores limitações da abordagem TD: a 

substituição entre energia e capital na produção de serviços de transportes e a 

substituição entre diferentes formas de transportes, que é forçada através de uma 

elasticidade de substituição que varia no tempo, de acordo com os resultados do modelo 

BU. 

O modelo CIMS (Bataille et al, 2006) fornece uma alternativa à abordagem 

predominante para a hibridização de modelos TD. Ao invés de adicionar a explicitude 

tecnológica a um modelo TD já existente, o CIMS foi construído de forma a reunir um 

conjunto de modelos BU, que oferecem uma cobertura completa do uso de energia na 

economia, em uma estrutura que mistura as abordagens macro-econométricas e de 

equilíbrio geral. O autor também descreve como o CIMS pode ser utilizado para 

calcular melhores estimativas de elasticidades de substituição capital-energia e de 
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substituição entre diferentes energéticos, que são parâmetros bastante discutidos e 

centrais ao funcionamento dos modelos TD, especialmente os de equilíbrio geral. Estes 

parâmetros são de difícil estimativa quando utilizados métodos econométricos, pois o 

desenvolvimento tecnológico no longo prazo não está necessariamente relacionado ao 

desenvolvimento observado no passado. Num cenário de políticas climáticas ambiciosas 

é de se esperar que o dinamismo tecnológico supere qualquer tendência calculada a 

partir da observação das mudanças tecnológicas ocorridas nas últimas décadas. 

 

2.4. A proposta do IMACLIM - Conceitos Gerais 

O modelo IMACLIM aborda o problema de consistência que surge da utilização de 

informações Bottom-Up para descrever as transformações tecnológicas envolvendo a 

oferta e demanda de energia. Cenários que visem simular o impacto de políticas 

climáticas ambiciosas não poderão ser modelados de forma robusta através da utilização 

de funções de produção do tipo CES
18

 calibradas através de dados históricos. Essa 

robustez ou consistência fica ainda mais prejudicada nos modelos CGE tradicionais 

quando o objetivo é simular políticas climáticas bastante agressivas, como por exemplo, 

no caso de preços do carbono elevados onde o setor produtivo e a demanda final 

buscarão se adaptar a esse novo contexto de forma a minimizar seus custos para 

maximizar seus lucros e bem estar.  

O IMACLIM (Ghersi e Hourcade, 2006) utiliza curvas de possibilidade de inovação 
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 Funções de produção do tipo CES são um tipo de função de produção que apresenta elasticidades de 

substituição constantes, ou seja, determinada tecnologia de produção tem uma variação percentual 

constante dos fatores de produção (trabalho e capital) devido a uma variação percentual na taxa marginal 

de substituição técnica. Quando a elasticidade de substituição é igual a 1, a função se torna uma função do 

tipo Cobb-Douglas, quando a elasticidade de substituição é igual a zero, ela se torna uma função do tipo 

Leontief. 
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tecnológica para descrever a gama de possibilidades de produção geradas por diferentes 

conjuntos de preços relativos, calibrados em modelos e informações BU. O mesmo 

método é utilizado para as funções de demanda. Dessa forma, para projetar cenários de 

mitigação, ao invés de utilizar funções do tipo CES como a maioria dos modelos CGE 

tradicionais, que são calibradas em tendências históricas e que teoricamente seriam 

válidas apenas para o cenário de referência no curto e médio prazo, o IMACLIM baseia 

a sua visão de futuro nas projeções BU, feitas por especialistas de cada setor ao 

descrever curvas de custo marginal de abatimento, ou ao descreverem em modelos BU 

as tecnologias disponíveis e custos associados à oferta de energia, por exemplo. Dessa 

forma, além de poder representar um futuro que siga um tendência diferente da 

observada no passado, com uma descrição detalhada das tecnologias implementadas em 

cada cenário, o IMACLIM proporciona a possibilidade de diálogo entre engenheiros e 

economistas, entre as abordagens BU e TD, e devido à flexibilidade de representação 

dos diferentes mecanismos, abre a possibilidade de diálogo entre os diferentes atores da 

sociedade, o que é essencial para a implementação da política climática (Lester & 

Neuhoff, 2009).  

Para alcançar esse objetivo, o IMACLIM utiliza um sistema de contabilidade casada, 

que é conseguido através do processo de hibridização, e que será explicado em mais 

detalhes no Capítulo 3. Essa contabilidade casada se resume a manter, em todos os 

cenários, uma projeção não só das transações monetárias entre os diferentes setores da 

economia, mas também das transações físicas, medidas em ktep para fluxos energéticos, 

toneladas para a produção da indústria pesada, pass.km e t.km para a demanda por 

transportes, e assim por diante. Dessa forma, o sistema de contabilidade mantém essas 

duas matrizes (fluxos monetários e fluxos físicos) sempre ligadas através de uma 

terceira matriz, a matriz de preços, que é variável e endógena ao modelo. A matriz de 
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fluxos físicos permite grande realismo ao se implementar medidas de mitigação ou em 

cenários de políticas climáticas que se traduzam em altos valores para o carbono, onde 

as funções CES utilizadas em modelos tradicionais apontariam para uma substituição 

quase completa entre energia e capital, ou energia e trabalho, podendo no limite, gerar 

situações em que seria possível, por exemplo, a geração de energia elétrica sem energia, 

apenas com capital, o que não seria consistente com as leis da física. Nesse sentido, 

novamente a colocação do IPCC (1996) se faz importante: 

"Em particular, parece claro que necessitamos melhorar nossas 

habilidades de explorar trajetórias de desenvolvimento de longo prazo 

ou configurações tecnológicas que sejam muito diferentes daquelas que 

observamos nas últimas décadas.
19

" (IPCC, 1996, WGIII, cap 8, pg 

289). 

 

O sistema de contabilidade casada do IMACLIM-S BR é o que permite o acoplamento 

entre o modelo de equilíbrio geral e os modelos e informações Bottom-Up de forma 

consistente e robusta. O sistema de contabilidade casada pode ser considerado na 

verdade a ponte que permite a comunicação e conciliação entre as duas visões parciais e 

complementares do mundo que foram descritas neste capítulo: a abordagem Bottom-Up 

e a abordagem Top-Down. 
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2.5. Tipologia dos modelos disponíveis na base de dados do IPCC 

Como visto nesse capítulo, em que diversas técnicas de modelagem foram apresentadas, 

o termo híbrido continua ainda hoje mal definido, e segundo Crassous (2008) pode 

designar ao menos três práticas distintas: 

i. Pseudo-híbrido: São os modelos ditos híbridos que não podem realmente 

combinar as informações dos modelos BU e TD. Este é o caso de modelos BU 

dotados de um módulo macroeconômico compacto, onde esta adição não altera a 

natureza técnico-econômica do modelo e não resolve a ausência da descrição das 

dinâmicas intersetoriais, redistributivas ou de comércio exterior. Essa 

abordagem é apenas um pequeno passo no sentido de se levar em consideração 

alterações nos preços de energia e variações na demanda. São soluções do tipo 

"end of pipe". Desta forma, quando um modelo TD é calibrado com 

elasticidades estimadas sobre os resultados de um modelo BU, este não pode ser 

considerado um modelo híbrido, embora esta nova arquitetura possa oferecer 

uma maior robustez em relação ao modelo inicial.  

ii. Soft link: Esta categoria inclui os casos em que ele estabelece uma troca de 

dados ou parâmetros entre os dois modelos. Nesta mesma classificação 

encontram-se os exemplos dados por Manne e Rutherford (1994), que acoplaram 

um modelo de equilíbrio geral com um modelo energético; Drouet et al (2004), 

que acoplaram um modelo de equilíbrio geral (GEMINI-E3) com um módulo do 

tipo Markal dedicado ao setor residencial, e Schäfer e Jacoby (2005) que 

acoplaram ao modelo de equilíbrio geral EPPA (Paltsev et al, 2005, Morris et al, 

2012), o modelo Markal dedicado ao setor de transportes e um módulo de 
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distribuição modal de transportes. A convergência numérica entre os modelos é 

um problema recorrente em todas estas tentativas de hibridização, e essa 

dificuldade é reconhecida pelos pesquisadores do tema, que muitas vezes 

renunciam à hibridização completa entre os dois modelos, ficando a experiência 

reduzida a um acoplamento em uma única direção, como na experiência de 

ligação entre os modelos EPPA e Markal citada anteriormente. 

iii. Hard link: Esta categoria é representada por modelos que desde o início foram 

desenvolvidas com o objetivo de hibridização, ou quando há uma ligação 

perfeita e automatizada entre dois modelos já existentes, cujo número de 

iterações é definido a partir de um nível de convergência numérica previamente 

definido. Este é o caso do modelo descrito por Böhringer & Löschel (2006), que 

fornece uma solução simultânea de equações de equilíbrio geral e de otimização. 

Também se enquadram aqui a arquitetura flexível desenvolvida por Kim et al 

(2006) a partir da experiência com os modelos SGM e MiniCAM (Calvin et al, 

2009), que propõe uma hierarquia entre as equações utilizadas. Pode-se citar 

também o modelo de Jaccard et al (2000) e o modelo E3MG (Barker et al, 2006, 

Barker & Scrieciu, 2010). A arquitetura IMACLIM também pode ser inserida 

nesta categoria (Hourcade et al, 2006; Sassi et al, 2010; Waisman et al, 2011). 

 

Em sua tese de doutorado, Crassous (2008) questiona a falta de inovação no 

desenvolvimento de novos modelos e sugere que os paradigmas históricos da 

modelagem têm sido um obstáculo que devem ser superados. Segundo o autor, ao invés 

de colocar a natureza híbrida no centro da questão, e a partir daí desenvolver os modelos 



48 
 

necessários para o estudo das políticas climáticas, a abordagem predominante tem sido a 

de acoplamento de modelos já existentes: Somente recentemente surgiram arquiteturas 

inovadoras que incorporam tanto a dinâmica tecnológica quanto as interações 

macroeconômicas.  

Na Tabela 2.1, Crassous identifica os diferentes modelos presentes no banco de dados 

do IPCC. Foram identificados 55 modelos e 698 cenários. Quantitativamente, o número 

de modelos sugere uma importante variedade de ferramentas e abordagens, e 

quantitativamente, o número de cenários publicados no banco de dados para cada 

modelo é altamente variável, partindo de apenas 1 cenário em alguns dos modelos 

identificados, e chegando a até 69 diferentes trajetórias para o modelo AIM.  

 

Tabela 2.1 - Modelos e número de cenários associados na base de dados do IPCC 

Modelo 
Nº de 

cenários 
Modelo 

Nº de 

cenários 
Modelo 

Nº de 

cenários 

AIM 69 AMIGA 2 ASF 22 

CETA 19 

Climate Research 

and Policy 

Synthesis Model 

10 COMBAT 6 

Connecticut 

model 
10 DEMETER 20 DICE 11 

DNE21 8 E3MG 3 EDGE 2 

ENTICE BR 4 EPPA 30 EURICES/PRO 1 

FEEM RICE 19 FLAMES 4 FUND 2.7 2 

GEMINI E3 2 GET 12 Global 2100 3 

GRAPE 15 GREEN 5 GTEM 2 

IEA – World 

Energy Model 
6 IMACLIM-R 3 IMAGE TIMER 46 
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Modelo 
Nº de 

cenários 
Modelo 

Nº de 

cenários 
Modelo 

Nº de 

cenários 

ICAM 13 IPAC emission 2 KFA-STE 1 

Khanna Chapman 1 LDNE 13 LEAP 2 

MARIA 39 MARKAL 16 
MARKAL 

MACRO 
5 

MERGE 36 MESSAGE 39 
MESSAGE 

MACRO 
5 

MIND 1.1 3 MiniCAM 58 MIT 7 

New Earth 21 4 PAGE 8 PETRO 12 

Policy Evaluation 

Framework 

Model 

1 RAND 2 RICE 8 

SGM 49 SIMA 1 TARGETS 3 

TEESE 2 UK-ECCO 1 WIAGEM 3 

WorldScan 28     

Fonte: Crassous, R. (2008) 

Apesar do grande número de modelos e cenários identificados, as afiliações são muito 

próximas entre os modelos, revelando que na verdade o número de ferramentas distintas 

é muito menor. A partir de uma análise sistemática das descrições disponíveis para os 

modelos desta lista, o autor classifica na Figura 2.2, a seguir, 42 dos 55 modelos 

identificados, em cinco famílias distintas. Esse agrupamento em apenas 5 classes reflete 

a falta de inovação da área, ao tentar abordar um problema relativamente recente, as 

mudanças climáticas globais, utilizando ferramentas desenhadas inicialmente para 

outras finalidades. Dos 14 modelos restantes, três deles pertenceriam a uma sexta 

categoria por causa de sua natureza híbrida (SGM e IMACLIM) ou econométrica 

(E3MG). Onze modelos não foram classificados nesta figura por ausência de 

documentação suficientemente detalhada para tal (KFA-STE, EDGE, EURICES/PRO, 

TARGETS, UK-ECCO), porque não são capazes de gerar cenários de forma endógena, 
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ou seja, apenas contabilizam hipóteses exógenas (FUND, KAYA, Policy Evaluation 

Framework Model, Climate Research and Policy Synthesis Model), ou porque eles são 

muito limitados a uma sub parte do sistema energético (FLAMES, SIMA). 

 

Figura 2.2 - Classificação dos modelos disponíveis na base de dados do IPCC 

Fonte: Crassous, R. (2008) 

 

Cada uma das cinco famílias presentes na figura anterior é identificada por Crassous 

pelo nome emblemático, seja pelo nome dos pesquisadores que desenvolveram o 

modelo (ex: Edmonds-Reilly, DICE) ou pelo grande reconhecimento e disseminação da 

ferramenta de modelagem (MARKAL, GREEN), e são descritas em mais detalhes a 

seguir: 
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i. Familia Edmonds-Reilly (1983) - Este conjunto inclui modelos de simulação 

do sistema de energia em equilíbrio parcial. Não há relação direta do modelo de 

Edmonds-Reilly com os outros modelos classificados neste grupo, com exceção 

de AIM (Kainuma et al, 2007; Matsumoto & Masui, 2011) e MiniCam, que são 

explicitamente descritos como modelos construídos a partir do modelo proposto 

por Edmonds e Reilly. Nesta família também podemos incluir o GCAM, que 

substituiu o MiniCam, e também é um modelo de equilíbrio parcial, mundial, 

com 14 regiões, e grande detalhamento tecnológico. Além disso, o nível de 

complexidade escolhido por Edmonds e Reilly não é compartilhado por todos os 

modelos da categoria, e os modelos AIM, ASF, TIMER são muito mais 

detalhados. Alguns desses modelos incorporam um loop completo com 

indicadores macroeconômicos de nível de atividade, incluindo o modelo original 

de Edmonds e Reilly seus sucessores, o MiniCam e o GCAM. A fraqueza destes 

está na sua estrutura de equilíbrio parcial (EPA, 2012), não sendo, portanto, 

adequado para o estudo dos efeitos de políticas climáticas sobre a economia, 

sobre os mercados de trabalho e de capital, conforme advertido também por seus 

principais desenvolvedores, Edmonds et al (2010). 

 

ii. Familia MARKAL (Fishbone et al., 1983) - Esta categoria inclui todos os 

modelos de otimização do sistema de energia. Esta abordagem é bastante 

utilizada para o planejamento energético e gestão otimizada de sistemas 

complexos (geração de energia elétrica, transporte, refino, etc). O modelo 

MARKAL não é o "pai" dessa categoria, já que outras ferramentas deste tipo 

foram desenvolvidas anteriormente (Jorgenson e Houthakker, 1973; Finon 1974; 

Nordhaus, 1977), mas empresta seu nome a esta família já que é hoje uma das 
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ferramentas mais conhecidas e mais amplamente utilizadas na área.  

 

 

iii. Familia DICE (Nordhaus, 1993) - Esta família reúne modelos 

macroeconômicos de otimização intertemporal, em que o modelo DICE seria o 

"modelo fonte". Nordhaus (1980) foi de fato o primeiro a formalizar o problema 

de controle ótimo das emissões de gases de efeito estufa por meio de um modelo 

intertemporal de crescimento ótimo. Sua abordagem foi amplamente adaptada e 

reutilizada: RICE é uma versão regionalizada por Nordhaus e RICE-FEEM 

inclui ainda um modelo de coordenação da política climática pela teoria dos 

jogos; DEMETER, ENTICE e MIND são as adaptações são mais sofisticadas de 

arquitetura para análise e estudo do progresso técnico induzido. O sucesso deste 

tipo de abordagem se dá em parte devido ao tamanho compacto do modelo e os 

cuidados tomados por Nordhaus para fornecer total transparência sobre os 

parâmetros do modelo e proporcionar um rigoroso estudo de sensibilidade do 

modelo para esses parâmetros. 

 

iv. Familia Global 2100 (Manne et Richels, 1990) - Modelos nesta categoria 

podem ser comparados ao "modelo dual" ETA-MACRO, publicado em 1977 por 

A. Manne e R. Richels, que foram os primeiros a propor o acoplamento de um 

modelo detalhado do setor de energia (ETA) e um modelo macroeconômico 

compacto (MACRO). Os modelos Global 2100, CETA, MERGE e MARIA são 

extensões do ETA-MACRO. Nos modelos MESSAGE-MACRO (Messner & 

Schrattenholzer, 2000) e MARKAL-MACRO (Morris et al, 2002; Strachan & 

Kannan, 2008; Ko et al, 2010), a arquitetura é semelhante ao da ETA-MACRO, 
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mas o modelo ETA é substituído pelos modelos energéticos MESSAGE ou 

MARKAL.  

 

v. Familia GREEN (Burniaux et al., 1991) - Esta última categoria inclui modelos 

de equilíbrio geral multi-setorial. O modelo GREEN faz parte da vanguarda 

desses modelos, que surgiram em pesquisas no campo da economia da energia e 

mudanças climáticas no início dos anos 90. O modelo EPPA (Paltsev et al, 

2005; Paltsev et al, 2012; Morris et al, 2012), desenvolvido no MIT, é uma 

continuação do modelo GREEN, e originou um grande número de estudos na 

última década. O modelo GTAP-E, que não está presente na base de dados do 

IPCC, é particularmente próximo nas suas especificações dessa família, e as 

únicas diferenças estão ligadas às bases de dados que foram utilizadas para 

calibrar os modelos. O modelo CGE estático apresentado por Tourinho et al 

(2003) também pode ser classificado nessa categoria, apesar de analisar os 

efeitos de políticas que visem a redução de emissões de GEE apenas no ano base 

(1998). Os modelos GEMINI-E, GTEM, e Worldscan apresentam variantes do 

modelo GREEN, mas sem nenhuma mudança significativa em sua arquitetura. 

Dentro desta categoria, podemos distinguir modelos com resolução dinâmica, 

baseada no princípio da otimização intertemporal com expectativas racionais, 

como os modelos WIAGEM e EDGE, e os modelos de dinâmica recursiva. O 

modelo SGM (Edmonds et al, 1993; Calvin et al, 2009) e o modelo IMACLIM-

R (Crassous et al, 2006, Crassous, 2008; Sassi et al, 2010, Waisman et al, 2011), 

também são baseados em uma estrutura de equilíbrio geral, de dinâmica 

recursiva, mas eles possuem diversas inovações que os distinguem da linhagem 

do GTAP-E e GREEN, incluindo um tratamento especial das rotas tecnológicas 
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e do progresso técnico induzido. O modelo SGM foi recentemente substituído 

pelo modelo Phoenix (Sue Wing et al, 2011; Fisher-Vanden et al, 2012) , que é 

um modelo global, dinâmico, recursivo, com horizonte de projeção 2100. O 

modelo possui 24 regiões, cada uma delas com 26 setores industriais, 9 

tecnologias geradoras de eletricidade (carvão, gás natural, petróleo, biomassa, 

nuclear, hidrelétrica, eólica, solar e geotérmica) e 4 outros tipos de energia 

(carvão, gás natural, petróleo e derivados de petróleo). 

 

2.6. Conclusão 

A partir dessa revisão bibliográfica, pode-se perceber que os pesquisadores, e em última 

instância os tomadores de decisão, têm em suas mãos um problema bastante 

complicado, que é o de identificar o modelo mais adequado para o estudo dos efeitos de 

políticas climáticas na economia entre mais de 50 modelos e quase 700 cenários 

diferentes publicados e de certa forma validados pelo IPCC. 

Nos últimos anos percebe-se que nenhum outro paradigma de modelagem surgiu para o 

estudo dos impactos econômicos e sociais de políticas climáticas e energéticas além da 

modelagem híbrida. Este tipo de abordagem vem ganhando importância e é assunto de 

diversos artigos científicos publicados recentemente (Sassi et al, 2010; Waisman et al, 

2011; Martisen, 2011; Calvin et al, 2009; Bohringer & Rutherford, 2009; Lecca et al, 

2011). Entretanto, a crítica que se faz aqui é para o tipo de arquitetura híbrida proposta, 

que muitas vezes são soluções do tipo "end of pipe", onde os modelos utilizados não 

necessariamente foram projetados para esse fim, e consequentemente a abordagem 

proposta não apresenta a robustez necessária para o convencimento dos tomadores de 
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decisão. 

Se um modelo híbrido deseja ser verdadeiramente útil para o tomador de decisão, o 

design do modelo deve ser regido pelo objetivo que pretende atingir, ou pela pergunta 

específica que deve ser respondida. Objetivos diferentes podem ter implicações 

significativas para a adequação das diferentes estratégias de modelagem híbridas 

listados acima. Dessa forma, se o objetivo do tomador de decisão for o de estudar as 

implicações de taxas de carbono no comércio exterior, a representação de mecanismos 

internos ao país como o nível de desagregação do setor produtivo ou a descrição 

detalhada do sistema de impostos, poderia ser elaborada de forma mais simplificada. 

Seja qual for o objetivo final, qualquer esforço de modelagem híbrida vai enfrentar 

questões teóricas e metodológicas semelhantes.  

Além de sua aplicação para a análise de políticas climáticas e energéticas, modelos 

híbridos devem ser considerados como um importante meio de progressão no campo da 

modelagem. Segundo Hourcade et al (2006), os modelos híbridos são ferramentas de 

comunicação entre os vários campos do conhecimento (engenharia de ponta, macro e 

micro-análise econômica, estudos comparativos institucionais), e uma de suas 

contribuições mais importantes pode ser o de ajudar a detectar importantes informações 

que faltam a uma ou outra abordagem, e a evolução tecnológica induzida pela política 

em questão.  

Dessa forma a arquitetura híbrida fornece uma estrutura para discussão entre os diversos 

atores envolvidos como tomadores de decisão, representantes dos setores produtivos, 

economistas e engenheiros e favorece a consolidação progressiva dos diversos métodos 

de modelagem.
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3. Do procedimento de hibridização à 

matriz de contabilidade social 

híbrida 

3.1. Introdução 

Esta parte da tese busca explicar o extenso trabalho de levantamento e tratamento de 

dados realizado no início desta pesquisa de tese. Como mencionado nos capítulos 

anteriores, o IMACLIM-S BR possui uma estrutura de contabilidade casada, tanto no 

ano base quanto nos cenários de referência e de mitigação. O IMACLIM-S BR projeta 

não apenas os fluxos monetários das transações econômicas, mas também os fluxos 
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físicos relativos aos setores considerados estratégicos à implementação da política 

climática, seja por causa de sua contribuição às emissões de gases de efeito estufa, seja 

por causa de seu comportamento dinâmico e ajustável (projetado por modelos e 

informações BU) frente a uma política climática. Desta forma não é necessária a 

utilização de funções de produção do tipo CES
20

 ou outras do gênero nos setores 

considerados estratégicos, o que aumenta a robustez da projeção, pois permite que haja 

uma descrição concreta da evolução tecnológica no período estudado (inclusive do 

progresso técnico induzido pela política climática), e permite uma boa precisão nas 

estimativas de modos de produção e uso de energia em diferentes cenários, e assim, 

consequentemente, nas emissões de gases de efeito estufa. 

Neste capítulo é apresentada a metodologia de hibridização proposta pelo IMACLIM 

(Ghersi et al, 2009; Lefevre, 2012; Wills & Lefevre, 2012), que consiste em ajustar as 

diferentes fontes de informações econômicas (Contas Nacionais, Contas Econômicas 

Integradas e outras publicações do IBGE) e físicas (Balanço Energético Nacional, outras 

publicações da EPE, e outras informações setoriais), que são elaboradas por diferentes 

instituições, cada uma com sua própria nomenclatura. Com esta metodologia é possível 

calibrar detalhadamente o sistema de contabilidade casada (valores monetários e físicos) 

no ano base, e que permitirá a comunicação das informações de modelos BU com o 

modelo CGE nos diferentes cenários projetados, justificando a grande importância dada 

ao procedimento de hibridização nesta tese, que é na verdade o modo encontrado pela 

plataforma IMACLIM para unificar as duas visões dicotômicas entre as abordagens BU 

                                                           
20

 Como explicado anteriormente, não parece ser uma boa abordagem a utilização de elasticidades 

calibradas em dados históricos para descrever o progresso técnico que será induzido pela política 

climática: estas elasticidades foram calibradas em um período em que não havia incentivos ao uso de 

tecnologias e combustíveis pouco intensivos em carbono. Portanto, quando da implementação de uma 

política climática ambiciosa, é de se esperar o surgimento de novas tecnologias, que substituirão as 

tecnologias intensivas em carbono num ritmo que não poderá ser definido pelas elasticidades calculadas 

com dados históricos (Hourcade et al, 2006). 
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e TD, como apresentado no capítulo anterior. 

 

3.2. Hibridização 

A construção do IMACLIM-S BR começa com um importante trabalho de tratamento 

de dados, que consiste em construir uma grande matriz insumo-produto híbrida para o 

ano base (neste caso, 2005
21

). Além de ser importante para a calibragem do modelo, 

este passo é essencial para explorar e entender o papel e importâncias relativas dos 

fluxos de materiais na economia (energia, produção da indústria pesada, demanda por 

transportes, etc) e a distribuição do valor adicionado entre os setores. Esse trabalho 

meticuloso fornece uma imagem precisa da economia no ano base, permitindo uma 

projeção e posteriormente uma análise mais robusta da política climática, e criando 

definitivamente um vínculo entre as abordagens BU e TD.  

É claro que, como apontado no segundo relatório do IPCC (SAR 1995), a fronteira entre 

essas duas abordagens tende a se aproximar, mas o diagnóstico dado por Edmonds e 

Grubb (Grubb et al. 1993), sobre a necessidade e as dificuldades de diálogo entre 

engenheiros e economistas ainda é, de forma geral, válido. Um grande obstáculo para 

esse diálogo é justamente a falta de sistemas de contabilidade que permitam a 

unificação de fluxos econômicos, fluxos de energia e fluxos de "matéria" em uma única 

estrutura, de forma coerente em uma economia, em um determinado período. O 

procedimento de hibridização, que é o método para produzir esses sistemas de 

contabilidade casada, será apresentado neste capítulo, onde também serão ressaltadas as 

dificuldades relativas à falta de dados e de estatísticas nacionais.  Assim, os dois 
                                                           
21

 O ano de 2005 foi o escolhido como o ano base porque no início do trabalho este era o último ano 

descrito pelas Contas Nacionais, além de ser o ano base da última Comunicação Nacional. 
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propósitos complementares do procedimento de hibridização ficam claros: 

i. Corrigir os fluxos econômicos
22

 para assegurar consistência entre os fluxos 

físicos e monetários, e  

ii. Melhorar a representação de mudanças tecnológicas através do estabelecimento 

de uma estrutura de diálogo entre as abordagens Bottom-Up e Top Down. 

 

Após uma breve introdução teórica e metodológica a respeito de sistemas de 

contabilidade híbridos de fluxos econômicos, serão apresentados os princípios de 

construção e a descrição de um método sistemático que em seguida é ilustrado pelo caso 

do Brasil. 

 

3.2.1. A importância da hibridização de matrizes insumo-produto 

Historicamente, as discussões sobre a avaliação das políticas energéticas e climáticas se 

estabeleceram em torno da oposição entre as abordagens BU e TD, culminando na 

necessidade de desenvolvimento de modelos híbridos, como explicado no Capítulo 2 

desta tese, que buscam mesclar as duas abordagens.  

Entretanto existem dificuldades inerentes à troca de informações entre os dois tipos de 

modelos: modelos BU em geral descrevem fluxos físicos, como a oferta total de 

eletricidade em kWh, por exemplo. Por outro lado, os modelos CGE tradicionais 

descrevem fluxos monetários, como, por exemplo, o total de gastos do setor elétrico 

com a compra de gás natural, utilizando uma unidade monetária, como milhões de reais. 

                                                           
22

 Principalmente devido a diferenças de nomenclatura e classificação. 
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Como então traduzir fluxos monetários em fluxos físicos em algum ponto do futuro, 

onde os custos, preços e quantidades não são conhecidos a priori?  

Os modelos CGE tradicionais devem responder a essa questão se quiserem oferecer uma 

análise do impacto de políticas climáticas, onde a forma de produção e consumo de 

energia será alterada (induzida pela política climática através de novos preços relativos), 

alterando custos e preços ao consumidor, e alterando também o volume de emissões de 

GEE. No entanto, a abordagem geralmente utilizada pelos modelos CGE para a 

descrição do conteúdo físico por trás de um valor monetário, normalmente não envolve 

qualquer conhecimento técnico, setorial ou de engenharia. 

A abordagem padrão que os modelos TD utilizam é o uso generalizado de funções de 

produção, que é uma metodologia emprestada da "caixa de ferramentas" de referência 

do modelador, e que vem de um período de grande desenvolvimento de modelos de 

equilíbrio geral computável (CGE) no final dos anos 80, fruto da explosão da 

capacidade computacional (Lefevre, 2012). Esta prática é baseada no que Solow
23

 

chama de "truques" de matemática ("wrinkle") onde, uma vez escolhida uma função 

matematicamente tratável (Cobb-Douglas, CES, Translog) são derivadas as quantidades 

físicas e possibilidades de substituição técnica entre os fatores de produção. 

Uma das limitações dessa técnica é a utilização de funções de produção invariantes no 

tempo, que impede a representação de mudanças na estrutura de custos devido a 

mudanças tecnológicas. Outra importante limitação é que esta metodologia utilizada 

para estimar os parâmetros das funções de produção não garante a consistência entre os 

valores monetários e as quantidades físicas no horizonte estudado (Ayres & Warr, 

                                                           
23

 Economista americano, ganhador do prêmio Nobel em economia, particularmente conhecido por sua 

teoria do crescimento econômico que culminou no modelo de crescimento exógeno, batizado com o seu 

nome (Solow growth model). 
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2009).  

De fato, qualquer que seja a função matemática utilizada, as funções de produção 

agregadas são calibradas na estrutura de custos do ano base através da extensão do 

teorema do envelope generalizado (Lema de Shepard
24

 e identidade de Roy
25

).  

Essa operação assume que, em cada ponto do tempo, as tecnologias instaladas são 

resultado de uma resposta ótima das empresas ao vetor de preços corrente. Essa 

metodologia é válida apenas para desvios marginais da situação inicial, mas se torna 

questionável para grandes desvios, como é o caso das mudanças tecnológicas induzidas 

por políticas climáticas ambiciosas.  

Solow manifesta sua preocupação a respeito da interpretação da função de produção em 

termos de conteúdo físico e técnico, afirmando o seguinte a respeito dessa prática: 

 

"This “Wrinkle” is acceptable only at an aggregate level (for specific 

purposes) and implies to be cautious about the interpretation of the 

macroeconomic production functions as referring to a specific technical 

content.” Solow, 1998. 

 

Outra limitação está na definição das elasticidades de substituição, que frequentemente 

                                                           
24

 O Lema de Shephard afirma que o ponto de minimização dos custos de um fator (X) com o preço (pX) 

é único. A ideia é que: 1) a situação no ano base está otimizada, e 2) o produtor irá comprar uma 

quantidade ideal de cada fator de produção para minimizar seus custos, de forma a obter certo nível de 

produção, dado o preço do produto no mercado. 
25

 A identidade de Roy relaciona a função de demanda ordinária à derivada da função de utilidade indireta 

e reformula o Lema de Shephard. 
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são calibradas em função de dados históricos, e como já exposto aqui, sua utilização é 

questionável em estudos de médio e longo prazo, e em cenários cujo desvio do cenário 

de referência seja grande (Hourcade et al, 2006). O modelo EPPA, desenvolvido no 

MIT também sofre desta limitação, e em relatório publicado pelo próprio MIT, Sue 

Wing (2004) afirma que a estrutura de produção das indústrias e as elasticidades de 

substituição de matérias primas variam na realidade, portanto o modelo subestima o 

grau de substitutibilidade dos fatores, tornando os resultados encontrados incertos e 

tendenciosos, e sugere que sejam rodados cenários comparativos com diferentes 

combinações de valores para as elasticidades, de forma a ajudar na compreensão destes 

resultados. 

Para tentar representar um avanço tecnológico e uma maior possibilidade de 

substituição, algumas vezes, modelos CGE tradicionais aumentam o valor das 

elasticidades calculadas segundo dados históricos nos cenários de mitigação, o que 

também é um equívoco. Dumas & Hallegatte (2009), afirmam em seu estudo que apesar 

de ser intuitivamente lógico que uma maior elasticidade de substituição aumenta a 

resiliência e adaptabilidade do sistema a choques exógenos, os efeitos indiretos da 

substituição fazem com que os outros parâmetros da função CES se alterem. A razão 

por trás desse resultado é que todos os parâmetros da função deveriam ter sido 

calibrados para se ajustarem às novas condições econômicas observadas. Quando é 

assumida uma maior elasticidade de substituição, ceteris paribus, é necessário que sejam 

alterados os parâmetros daquela função de produção para manter a situação de 

equilíbrio inalterada (Klum & Saam, 2008). 

Portanto, para contabilizar explicitamente as limitações físicas que pesam sobre a 

evolução tecnológica, é necessário um sistema de contabilidade híbrido, com um 
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acompanhamento não só dos valores monetários, mas também dos fluxos físicos, 

assegurando a consistência entre os dois, tanto no ano base, como em qualquer período 

de tempo a ser analisado. Este procedimento permite superar as duas limitações 

descritas acima.  

Em primeiro lugar, os processos de produção podem agora ser descritos de forma 

explícita em termos físicos. Já não é necessário utilizar o artifício de uma função de 

produção agregada em termos monetários. Em segundo lugar, com um sistema de 

contabilidade híbrida, torna-se muito mais fácil de traduzir para o modelo de equilíbrio 

geral as informações técnicas, ou BU, pois a ponte que permite o diálogo entre 

engenheiros e economistas foi criada. 

Na prática, o objetivo é construir uma matriz insumo-produto dupla, sobrepondo 

quantidades físicas e valores monetários, combinando então informações 

macroeconômicas e fluxos físicos (fluxos de energia, de toneladas de cimento e aço 

produzidas, demanda por transportes em Pass.km, etc).  

Este tipo de trabalho encontrou historicamente muitas dificuldades devido à falta de 

dados disponíveis e restrições computacionais. Entretanto, com um esforço especial 

nesse sentido
26

, aliado à melhor disponibilidade de dados do presente e melhores 

técnicas matemáticas e computacionais, a hibridização é hoje uma técnica factível. 

 

3.2.2. Estado da arte das metodologias de hibridização  

Caracterizar as metodologias de hibridização consiste em identificar quais variáveis 
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 A fase de hibridização deste trabalho durou cerca de 10 meses para ser totalmente concluída. 
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permanecem fixas e quais variáveis serão modificadas para reduzir as discrepâncias 

entre as diferentes fontes de dados estatísticos disponíveis. Os métodos de hibridização 

também podem ser classificados quanto ao processo técnico empregado para fazer os 

ajustes necessários. As três diferentes metodologias apresentadas a seguir estão em uso 

no contexto de modelos do tipo Energia-Economia-Clima, como o EPPA (Paltsev et al, 

2005), GEMINI-E3 (Bernard & Vielle, 2003) e SGM (Fawcett & Sands, 2005). 

A maioria dos métodos de hibridização parte da base de dados do GTAP (Global Trade 

Analysis Project), que tem a vantagem de prover informações sobre as contas nacionais 

de todas as regiões do mundo. Essa base de dados foi modificada para GTAP-E, para a 

introdução de informações relativas a volumes e preços associados a fluxos de energia.  

Mais precisamente, a metodologia do GTAP-E consiste em usar preços de energia para 

converter fluxos energéticos de um valor monetário para um valor energético, 

reconciliando os volumes energéticos calculados com o volume total existente na base 

de dados, e reconvertendo o volume (reconciliado) de energia em valores monetários 

usando o preço dos energéticos e informações sobre margens de lucro do GTAP, e 

recolocando essas informações na matriz de fluxos do GTAP (Malcolm & Truong, 

1999). O erro estatístico é então reportado como valor adicionado ou nas quantidades de 

energia (McDougal & Lee, 2006), método que tem como desvantagem a introdução de 

desvios no consumo local de energia. Por exemplo, Sands et al (2005), reportam para a 

versão do GTAP 5.0 (1997), que os ajustes descritos acima levam a um erro de 50% no 

valor adicionado do setor elétrico na China, ou a um aumento de 37% nos gastos com 

carvão para a geração de energia elétrica no mesmo país.  

Para superar essa limitação que é crucial quando o objetivo é a análise de políticas 
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energéticas e climáticas, uma segunda metodologia levou ao desenvolvimento de uma 

nova base de dados, a GTAP-EG. Essa metodologia busca preservar preços e 

quantidades de energia (Rutherford & Patsev, 2000). Nesse caso, as lacunas estatísticas 

são reportadas no valor adicionado dos setores energéticos, o que implica numa 

alteração do PIB. 

Finalmente, a metodologia desenvolvida para o modelo SGM (Second Generation 

Model) é diferente em natureza porque ela consiste em desenvolver uma base de dados 

específica para superar as distorções observadas na base de dados do GTAP (Sands et 

al, 2005). O princípio geral consiste em manter o valor adicionado dos setores 

energéticos e as quantidades físicas, e em calcular um preço médio para cada energético 

(independentemente do seu uso) para manter a consistência contábil. Esta metodologia 

evita as maiores distorções observadas acima ao assegurar uma contabilização correta 

tanto dos fluxos de energia locais quanto dos valores de PIB. Entretanto ela sofre de 

duas limitações:  

Em primeiro lugar, ela ignora a heterogeneidade dos preços de compra para diferentes 

consumidores, apesar da sua importância para a análise de efeitos diferenciados de 

políticas energéticas ou climáticas nos diferentes agentes da economia.  

Em segundo lugar, os fluxos energéticos são identificados a partir do valor de produção 

dos setores energéticos das contas nacionais, o que, dado o peso dos produtos não 

energéticos nessas atividades, acaba por superestimar os fluxos energéticos, o preço 

médio global dos bens energéticos e consequentemente as emissões de carbono 

(Lefevre, 2012; Combet et al, 2012). 

Desta análise comparativa dos diferentes métodos de hibridização, algumas 
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recomendações podem ser feitas para a escolha da metodologia de hibridização a ser 

empregada na representação de trajetórias de baixo carbono na plataforma IMACLIM.  

Em primeiro lugar, a correção das lacunas estatísticas deve ser feita de tal maneira que o 

tamanho da economia (medido pelo PIB), assim como os fluxos físicos, sejam 

preservados.  

Em segundo lugar, a heterogeneidade dos preços deve ser representada para capturar as 

diferentes sensibilidades do consumo de energia de acordo com o setor analisado. Este 

ponto é particularmente importante para os preços de eletricidade e gás natural, que são 

diferentes quando consumidos pela indústria ou pelo setor residencial, como explicitado 

na Tabela 3.1, a seguir. 

Tabela 3.1 - Preço de diferentes energéticos ao consumidor sob dois diferentes métodos 

de hibridização 

Euros/tep (2004) 

Preços 

Homogêneos 

(IEA, 2006) 

Preços Heterogêneos (IEA, 2007) 

Indústria 
Produtores de 

eletricidade 
Famílias 

Carvão 140,67 99,37 84,85 831,06 

Petróleo 305,40 223,00 - - 

Derivados de 

petróleo 
766,37 557,42 383,09 1028,90 

Eletricidade 881,18 466,26 - 1325,43 

Gás natural e 

calor 
475,53 229,00 221,51 510,27 

Fonte: Combet et al (2012). 

A Tabela 3.2, a seguir, apresenta um sumário comparativo entre os diferentes métodos 
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de hibridização citados neste capítulo. 

 

Tabela 3.2 - Sumário dos diferentes métodos de hibridização 

Base de dados 

híbrida 

Fontes 

(valores/quantidades) 
Variáveis fixas Variáveis ajustadas 

GTAP-E 
Internacional 

(GTAP/IEA) 
- 

PIB; 

Quantidades de energia; 

Valor adicionado dos 

setores energéticos; 

Preços dos energéticos 

GTAP-EG 
Internacional 

(GTAP/IEA) 

Quantidades; 

Preços de energia 

PIB; 

Valor adicionado dos 

setores energéticos 

SGM 
Nacional ou 

internacional 

Quantidades; 

Valor adicionado 

dos setores 

energéticos 

Preços dos energéticos 

IMACLIM 
Nacional ou 

internacional 

Quantidades de 

energia; 

Preços dos 

energéticos 

Valor dos setores não 

energéticos 

Fonte: Combet et al, 2012. 

 

3.2.3. O procedimento de hibridização 

Procedimento de hibridização é o conjunto de operações e manipulações necessárias 

para tornar consistentes os dados macroeconômicos das contas nacionais e o balanço de 
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materiais e indicadores físicos tangíveis de forma a permitir a reconstrução de uma 

imagem da economia de forma híbrida, harmonizada no ano base, de modo que possa 

ser utilizada para a calibração de modelos híbridos de equilíbrio geral, como o 

IMACLIM-S BR. 

 

3.2.3.1. Procedimento de hibridização e correção de dados 

discrepantes 

A dupla descrição da circulação dos bens tanto em valores monetários quanto em 

volumes "físicos" na economia é baseada em dois princípios: 

i. A descrição dos valores monetários e físicos deve respeitar o princípio da 

conservação: Qualquer utilização supõe a existência de um recurso, e qualquer 

recurso existente deve ser utilizado (mesmo que armazenado ou destruído). É 

um princípio de coerência análogo à lei de conservação das massas na física. 

ii. Os fluxos físicos e monetários são ligados através de um sistema de preços, e 

o valor econômico total associado a qualquer operação (produção, comércio, 

consumo) corresponde exatamente à multiplicação da respectiva quantidade de 

um produto pelo seu preço. 

Em uma economia com diversos setores, esses princípios teóricos são refletidos no 

seguinte sistema simples de equações: 
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Onde: 

Q representa o conjunto das quantidades (em unidades físicas, ktep, por exemplo); 

V: representa o conjunto de valores valores (em unidades monetárias, R$, por exemplo); 

i: representa o conjunto de bens; 

o: representa o conjunto de transações econômicas; 

U: Subconjunto das operações relacionadas aos usos (Consumo, exportação, etc); 

R: Subconjunto das operações relacionadas aos recursos (produção, importação, etc); 

P: Vetor de preços médios associados a cada operação. 

 

 

3.2.3.2. Um exemplo de alinhamento de dados: Matriz Insumo-

Produto e Balanço Energético Nacional 

Entre todos os fluxos físicos, os fluxos de energia têm a vantagem de poderem ser 

agregados em uma métrica comum através de seu conteúdo de energia (ktep, BTU, 

Joules e etc.), e por estarem disponíveis balanços energéticos anuais bastante 

detalhados. 

A Figura 3.1, a seguir, apresenta o princípio básico da hibridização dos fluxos em 

valores monetários e dos fluxos físicos de energia em uma economia, apresentando 

também as ligações teóricas entre: 

 Matriz Insumo-Produto (MIP), que oferece um conjunto sistemático de 

informações detalhadas sobre a estrutura produtiva do país, permitindo a 
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identificação precisa dos diversos fluxos de produção tanto de bens finais quanto 

de bens intermediários. As colunas representam a estrutura de recursos dos 

diferentes agregados, distinguindo insumos em valor monetário (matriz V), 

Valor Adicionado (VA) e importações (M). As linhas representam os usos destes 

mesmos agregados tomando consumo intermediário e consumo final, 

adicionando o consumo das famílias (C), o consumo do governo (G), a formação 

de capital fixo (I), e as exportações (X). A igualdade entre os recursos e os usos 

é assegurada por essa estrutura. 

 O Balanço Energético Nacional (BEN), que apresenta o fluxo energético desde o 

processo de extração da energia primária, sua transformação em energia 

secundária, e seu consumo pelos diferentes setores socioeconômicos. Este tipo 

de estatística torna possível a reorganização desses dados em uma lógica 

Insumo-Produto, que compreende as transformações e consumo de energia na 

sua produção, dentro do setor energético, o consumo intermediário de energia 

pelos setores produtivos (Q), o consumo final (C, X) e volumes de recursos 

produzidos (P) e importações (M). 

Com a aplicação do processo de hibridização representado na Figura 3.1, pretende-se 

superar uma série de restrições que o método utilizado por modelos CGE tradicionais 

apresenta, dentre elas: 

i. Diferenças de nomenclatura entre bases estatísticas: as nomenclaturas utilizadas 

nas Contas Nacionais e no BEN possuem uma lógica diferente. Por um lado, nas 

estatísticas do BEN é dada grande importância e detalhamento ao uso energético 

das diferentes formas de energia, e assim pode-se calcular as emissões de GEE 
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com grande precisão. Por outro lado, nas estatísticas do IBGE a classificação é 

por setor produtivo. Os setores produtivos são classificados segundo sua 

atividade principal, mas este setor pode ter atividades secundárias, produzindo 

também outros produtos. Podemos citar como exemplo o setor de derivados de 

petróleo, que segundo o IBGE inclui também produtos não energéticos do 

petróleo, como asfalto, parafinas, betume, solventes, e eventualmente até 

serviços prestados por aquele setor como atividade secundária. A soma dos 

valores monetários desses bens e serviços secundários aos valores gastos 

realmente com energia torna imprecisa a projeção dessas informações no futuro, 

e dessa forma, um detalhado tratamento de dados deve ser efetuado para garantir 

uma boa calibração no ano base e maior robustez na projeção.  

 

ii. Restrições da métrica monetária para gerir a heterogeneidade de bens: Modelos 

CGE tradicionais utilizam-se apenas da métrica monetária para representar 

diferentes bens produzidos pela economia, incluindo bens energéticos. Essa 

representação clássica, através da normalização dos preços, calcula pseudo-

quantidades, o que é uma prática considerada adequada no curto prazo. 

Entretanto, no longo prazo o controle do fluxo físico num cenário de políticas 

climáticas ambiciosas torna-se bastante questionável, como já mencionado nesta 

tese. 

Na Figura 3.1, a seguir, é apresentada a lógica simples utilizada para manter a coerência 

no sistema de contabilidade casada. O valor monetário total de uma transação nada mais 

é do que a multiplicação do fluxo físico total por seu preço unitário. 
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Figura 3.1 - Coerência entre valores e quantidades na MIP (esquerda) e no Balanço 

Energético reorganizado na lógica insumo-produto (à direita) 

Fonte: Adaptado de Lefevre (2012) 

 

Uma vez que os dados tenham sido coletados e processados, o procedimento de 

hibridização compreende três passos. Isto é feito ao se reportar a diferença entre os 

valores monetários encontrados nas contas nacionais e no produto entre a quantidade 

física e o preço praticado no mesmo ano.  

1) Elaboração de matrizes de fluxos físicos no formato insumo-produto: O 

primeiro passo consiste em produzir, a partir de estatísticas especializadas, 

matrizes no formato correto que possam reunir as informações disponíveis 

referentes aos fluxos físicos. Neste exemplo, os balanços energéticos em volume 

(ktep) e preços de energia (em R$/ktep). 

2) Elaboração de matrizes de valores monetários deferentes aos fluxos físicos 

no formato insumo-produto: O segundo passo consiste em reconstituir os 

valores monetários envolvendo transações de energia na economia (em R$), no 

mesmo nível de desagregação, ao multiplicar as tabelas em volumes e preços, 
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célula a célula para se chegar aos valores monetários totais de cada transação. 

3)  3) Alinhando as contas nacionais à matriz de valores monetários referentes 

aos fluxos físicos: O terceiro passo consiste em inserir essa matriz de valores 

monetários referentes aos fluxos físicos (fatura energética) no sistema de contas 

nacionais para ajustá-la aos outros componentes e manter o sistema de 

contabilidade equilibrado, sem modificar o valor adicionado da economia ou o 

PIB gerado pelo país em determinado ano. Isto é feito ao se contabilizar a 

diferença entre o valor monetário das transações de energia e as estatísticas das 

contas nacionais em um setor não energético (podendo ser o setor Resto da 

Indústria ou Resto da Economia, como será observado mais a frente). 

Apesar desta metodologia ter sido ilustrada a partir da hibridização das contas nacionais 

com o balanço energético, ela pode ser estendida para a hibridização da produção da 

indústria pesada, por exemplo. A seguir, estes três passos serão explicados em mais 

detalhes. 

 

3.2.4. Hibridização: A metodologia IMACLIM 

Neste item, mais detalhes serão dados a respeito dos três passos apresentados 

anteriormente, que são necessários para o desenvolvimento de uma estrutura híbrida de 

contabilidade. 

1) Elaboração de matrizes de fluxos físicos no formato insumo-produto: Como as 

tabelas de recursos e usos para os fluxos físicos e preços não são normalmente 

disponibilizadas pelas agências estatísticas de forma padronizada, torna-se 
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necessário construí-las através do levantamento de informações a partir de diferentes 

fontes de dados. A precisão e robustez desse processo dependem do contexto 

considerado e da qualidade dos dados encontrados. Na prática, a elaboração de 

sistemas de contabilidade físicos pode ser dividida em três sub-passos: 

1.1: Delineamento do domínio analisado. Na prática, este sub-passo consiste em 

isolar os componentes cruciais referentes ao objetivo da modelagem. Isto 

significa agregar linhas e colunas que correspondem a atividades fora do cerne 

da análise pretendida, sem introduzir um desequilíbrio ao balanço.  

1.2: Desagregar a descrição de certos setores. Este passo requer informações de 

fontes estatísticas externas para definir como fazer a desagregação correta das 

quantidades que no balanço estão agregadas em um único setor (como poderia 

ser o caso de desagregar agricultura de pecuária no BEN).  

1.3: Agregar e alocar quantidades provenientes do BEN de acordo com a 

nomenclatura da matriz insumo-produto final. Isto impõe a adoção de um nível 

de agregação compatível com a nomenclatura existente nas contas nacionais. 

Esses três sub-passos não podem ser realizados de forma automatizada porque eles 

envolvem um grande número de escolhas e ajustes manuais, na maioria das vezes, caso 

a caso, setor a setor, onde as escolhas dependem dos dados disponíveis, do contexto e 

do objetivo da modelagem.  

2) Elaboração de matrizes de valores monetários referentes aos fluxos físicos no 

formato insumo-produto: O segundo passo consiste em multiplicar, um a um, os 

elementos da matriz insumo-produto em quantidade pelos respectivos preços, de forma 
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a obter uma matriz insumo produto em valores monetários no formato desejado. Esta 

matriz então é perfeitamente consistente com as estatísticas energéticas, na diversidade 

de preços por setor e no consumo energético dos mesmos, no conteúdo de carbono, etc, 

permitindo assim grande precisão de dados e entendimento aprofundado dos fluxos 

energéticos na economia, no ano base. 

 

3) Alinhando as contas nacionais à matriz de valores monetários referentes aos 

fluxos físicos (fatura energética): Uma vez que a matriz insumo-produto que descreva 

os fluxos energéticos em quantidades, valores e preços esteja construída, ainda resta 

integrá-la à matriz insumo-produto proveniente das contas nacionais sem que variáveis 

importantes à análise pretendida sejam alteradas (como o PIB no caso de um estudo dos 

efeitos econômicos de políticas climáticas, por exemplo). A Figura 3.2 ilustra esse 

passo, e pode ser analisada em dois diferentes sub-passos: Um trabalho com as linhas da 

matriz (Ajuste dos usos) para inserir a matriz de valores monetários proveniente do 

passo 2, e informando as contas de energia pagas pelos setores; e um trabalho nas 

colunas (Ajuste dos recursos), que provê uma descrição do conteúdo dessas contas de 

energia: a estrutura de custo de um litro de combustível pago, 1 kWh, etc. Essas colunas 

descrevem os custos fixos e variáveis das indústrias que ofertam, processam e 

distribuem energia aos consumidores. 
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Figura 3.2 - Princípios do ajuste entre valores provenientes do BEN e das contas nacionais 

Fonte: Adaptado de Lefevre (2012) e Combet et al (2012) 

 

O resultado é uma matriz insumo-produto modificada, na qual o valor adicionado dos 

produtos energéticos é isolado do valor adicionado dos produtos não energéticos, que 

são então agregados no setor Resto da Economia, por exemplo. Esse rearranjo na 

nomenclatura mantém constante o valor adicionado total da economia e o PIB, enquanto 

ao mesmo tempo descreve e isola de forma detalhada os fluxos de energia na economia. 

A seguir, a metodologia para desagregar as estruturas de custo e as margens específicas 

é explicada na Figura 3.3.   
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Figura 3.3 - Metodologia utilizada para a desagregação de produtos 

Fonte: Adaptado de Lefevre (2012) 

 

i. Hipótese 1: Tanto o setor produtivo quanto o processo de produção são 

semelhantes. Neste caso é justificada a utilização da hipótese de mesma estrutura 

de custos. A informação utilizada é relativa a custos unitários ou aos coeficientes 

técnicos, mas para ambas as produções. Associadas com as hipóteses sobre 

retornos de escala, estas informações podem ajudar a reconstruir a estrutura de 

custos de cada produto. Este caso corresponde, por exemplo, à distinção entre 

gás natural veicular, gás natural para cocção, ou gás natural para a indústria, que 

são produtos idênticos, mas que possuem margens específicas completamente 

diferentes, e, consecutivamente, preços finais distintos. 
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ii. Hipótese 2: P1 e P2 são produtos produzidos pelo mesmo setor produtivo, mas a 

partir de diferentes processos produtivos. Neste caso informações sobre os 

coeficientes técnicos podem ser utilizadas para distinguir os custos. Este é o 

caso, por exemplo, de diferentes produtos refinados do petróleo que tem como 

origem diferentes métodos de produção ou separação físico-química dentro de 

uma refinaria. 

 

iii. Hipótese 3: O nível de dependência entre as produções P1 e P2 é baixo pois eles 

são produzidos em diferentes tipos de indústrias. É provável que exista 

informação sobre uma ou outra estrutura de custos. Este é o caso de indústrias 

especializadas e concentradas, como a indústria nuclear, que poderia ser isolada 

de outras indústrias de energia. 

 

A seguir, a Figura 3.4 apresenta um resumo esquemático da metodologia de 

hibridização proposta. 
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Figura 3.4 - Metodologia de hibridização proposta pelo IMACLIM 

Fonte: Adaptado de Lefevre (2012) 

 

3.2.5. Aplicação da metodologia de hibridização proposta para a criação de 

uma matriz insumo-produto híbrida do Brasil em 2005 

O objetivo deste presente exercício foi o de criar uma matriz insumo-produto híbrida 

para o Brasil para o ano 2005. Esta matriz foi agregada em 19 setores, dos quais 6 

setores produtores de energia. As principais fontes de dados econômicos foram as 
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contas nacionais (IBGE, 2010). As contas econômicas integradas (CEI) são 

apresentadas em um formato de duas matrizes principais, a matriz de recursos e a matriz 

de usos, com um nível de agregação de 110 produtos e 56 setores.  

No início do trabalho, em 2010, o IBGE não havia publicado ainda a matriz insumo-

produto para o ano 2005, e por isso, esta foi elaborada a partir das contas nacionais pelo 

autor desta tese, segundo a metodologia do setor
27

, explicada em detalhes em diversos 

manuais de matrizes insumo-produto
28

 (UN, 1999; Eurostat, 2008; Miller & Blair, 

2009). Apesar do volume de trabalho envolvido na montagem da matriz insumo-

produto ter sido elevado, este procedimento permitiu um entendimento mais preciso das 

contas nacionais, e levou a uma agregação específica para o estudo dos efeitos 

econômicos devido à implantação de políticas climáticas, sendo diferente, portanto, da 

matriz insumo-produto publicada pelo IBGE posteriormente para o ano 2005. 

Para este exercício de hibridização o objetivo era o de representar os principais setores 

energéticos e industriais sob um formato próximo ao do modelo IMACLIM-R (Sassi et 

al, 2010). Os 19 setores escolhidos correspondem à agregação dos 56 setores iniciais 

disponíveis nas contas nacionais. Estes setores são: Biomassa, Carvão, Petróleo, Gás 

Natural, Derivados de Petróleo, Eletricidade, Construção, Transporte de Cargas, 

Transporte de Passageiros, Pecuária, Agricultura, Papel e Celulose, Cimento, 

Siderurgia, Não Ferrosos, Químicos, Mineração, Resto da Indústria e Resto da 

Economia (onde a maior parcela é referente ao setor de Serviços). 

Foi utilizada a hipótese de tecnologia do setor para a construção de uma matriz insumo-

                                                           
27

 Segundo Feijó et al (2008), existem algumas metodologias passíveis de serem utilizadas para este fim, 

entretanto todas elas apresentam lados posítivos e negativos.  
28

 Para maiores detalhes sobre este procedimento, por favor consulte especificamente o Capítulo 11 de 

Eurostat (2008),  intitulado "Transformation of supply and use tables to symmetric input-output tables", 

ou o capítulo 5 de Miller & Blair (2009). 
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produto simétrica no formato 110 x 110, que segundo a publicação da EUROSTAT 

(2008), é mais transparente e menos problemática
29

. A seguir foi feita a agregação da 

matriz nos 19 setores apresentados no parágrafo anterior. A matriz foi então finalizada 

ao se retirar as variações de estoque e ajustando os recursos, considerando que a 

estrutura de custos dos estoques de cada setor tem a mesma estrutura de custos do 

próprio setor. Após a matriz ficar pronta foi realizado o tratamento dos dados de energia 

conforme explicado anteriormente neste capítulo.   

Etapa 1: 

As estatísticas energéticas que foram utilizadas correspondem ao Balanço Energético 

Nacional ano base 2005 (EPE, 2006). Este balanço apresenta uma grande desagregação 

dos produtos energéticos (duas versões, uma de 24 e outra de 49 bens energéticos), e 

também da produção e consumo de energia. A descrição precisa dos conceitos 

estatísticos utilizados em sua elaboração e da nomenclatura utilizada permite uma boa 

identificação do conteúdo de energia dos diferentes setores em relação a nomenclatura 

utilizada nas contas nacionais
30

. 

Os dados relativos aos preços praticados no ano base são provenientes de diferentes 

fontes, como por exemplo, da Agência Nacional do Petróleo
31

 (ANP) para os 

combustíveis veiculares e também das informações de preços que constam do próprio 

balanço energético. 

 

                                                           
29

 A escolha pela metodologia da tecnologia do setor leva a uma maior transparência na elaboração da 

mariz insumo-produto pois não é necessária a correção manual dos valores negativos que surgem ao se 

utilizar a tecnologia do produto, causados pela heterogeneidade dos produtos e setores (Eurostat, 2008). 
30

 Códigos CNAE (Classificação Nacional das Atividades Econômicas) 
31

 http://www.anp.gov.br/ 
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A Tabela 3.3, a seguir, apresenta a desagregação do consumo de energia do setor 

energético. 

Tabela 3.3 - Desagregação do consumo de energia pelo setor energético 

 Gás 

Natural 

Cana de 

Açúcar 

Diesel Óleo 

Combustível 

GLP Eletricidade Gás de 

Refinaria 

Extração de 

Petróleo 

73%  100%   30%  

Refino de 

Petróleo 

27%   100% 100% 21% 100% 

Carvão      1%  

Eletricidade      26%  

Álcool  99%    19%  

Outros  1%    3%  

Fonte: Elaboração própria a partir de EPE (2006) 

 

A tabela 3.3 indica, por exemplo, que de todo o gás natural utilizado pelo setor 

energético, 73% é utilizado na operação de extração de petróleo, e 27% nas refinarias.  

Um segundo ponto importante é relativo ao consumo de energia do setor de transportes, 

cuja organização no BEN é bastante diferente daquela encontrada nas contas nacionais e 

na matriz insumo-produto. No BEN, o consumo de gasolina e álcool pelas famílias é 

informado, por exemplo, em transporte rodoviário, e o mesmo se dá com o consumo 

destes combustíveis por frotas de veículos comerciais leves do setor produtivo. Estes 
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dados precisam ser desagregados e organizados segundo a matriz insumo-produto, ou 

seja, atribuir a cada setor produtivo e também ao consumo final (famílias) o consumo 

dos diferentes combustíveis utilizados no setor de transportes. Na matriz insumo-

produto híbrida, os setores de transportes (transporte de carga e transporte de 

passageiros) correspondem apenas à oferta e demanda do serviço de transportes (de 

passageiros ou de carga). O transporte próprio, seja das famílias ou de frotas 

particulares do setor produtivo, está contabilizado nos próprios setores.  

 

Compilação dos dados de preço dos energéticos e dos fatores de emissão de 

CO2 

Os valores monetários que constam da matriz insumo-produto estão expressos em 

preços ao consumidor, incluindo todas as margens e impostos, permitindo representar os 

diferentes preços de energia em função dos diferentes usos finais, de acordo com dados 

da ANP e do BEN. Por exemplo, para o gás natural, foram identificados pelo menos três 

diferentes preços praticados naquele ano: um para o gás natural veicular, outro para o 

gás natural industrial e o terceiro para o gás natural residencial. O mesmo acontece com 

o preço da eletricidade onde o preço para o uso doméstico é bem mais alto que para o 

uso industrial, e em particular, o preço encontrado para a indústria de alumínio é ainda 

mais baixo que o praticado para o resto da indústria. Os preços de importação e 

exportação provêm de diferentes fontes. A Tabela 3.4, a seguir apresenta as fontes 

utilizadas para o levantamento de preços. 
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Tabela 3.4 - Fontes utilizadas para o levantamento dos preços de energia 

 Consumo 

intermediário 

Consumo Final Importação Exportação 

Carvão vapor BEN - - - 

Carvão 

metalúrgico 

Preço 

internacional 

Preço 

internacional 

Preço 

internacional 
- 

Petróleo Média ponderada 

entre preço 

doméstico e 

internacional 

- BEN 
Calculado a partir 

da BEN e MIP 

Gás natural BEN e ANP 

(GNV) 

BEN e ANP 

(GNV) 

Preço 

internacional 
BEN 

Eletricidade BEN e 

IPEA (Alumínio) 
BEN 

Preço estimado 

(valor/quantidade) 
BEN 

Diesel ANP ANP ANP ANP 

Óleo combustível ANP ANP ANP ANP 

Gasolina ANP ANP ANP ANP 

GLP ANP ANP ANP ANP 

Querosene BEN BEN BEN BEN 

Etanol ANP ANP ANP ANP 

Fonte: Elaboração própria a partir das fontes citadas 

 

Nesta versão do IMACLIM-S BR, apenas as emissões de CO2
32

 referentes à produção e 

consumo de energia são contabilizadas. Para isso foram utilizados os fatores de emissão 

considerados na Comunicação Nacional (MCT, 2010). 

                                                           
32

 As emissões de CO2 representam cerca de 99% das emissões da produção e consumo de energia. 
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A etapa seguinte consiste em agregar as matrizes insumo-produto em quantidades, 

preços e fatores de emissão no formato 6 x 19 (6 setores energéticos e 19 setores no 

total) de forma coerente com a matriz-insumo produto híbrida no formato do 

IMACLIM. As informações referentes a perdas foram consideradas como autoconsumo 

dos setores onde a perda ocorreu. 

Desta forma a matriz final dos preços e fatores de emissão é obtida segundo as médias 

ponderadas das quantidades físicas de cada combustível envolvidas em cada setor. 

 

Etapa 2 

Como descrito anteriormente, nesta etapa é calculada a matriz de valores monetários 

referentes aos fluxos físicos (fatura energética) através de seu produto, termo a termo, 

com a matriz de preços. 

 

Etapa 3 

A incorporação da fatura energética na matriz insumo-produto original é realizada como 

descrito anteriormente neste capítulo.  As diferenças percentuais entre o valor total de 

cada agregado energético na matriz insumo-produto original e o valor encontrado na 

fatura energética são apresentadas na Tabela 3.5, a seguir. 
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Tabela 3.5 - Diferenças percentuais entre o valor encontrado na matriz insumo-produto 

original e na fatura energética e realocação das diferenças. 

 Carvão Petróleo Gás Natural 
Derivados 

de Petróleo 
Eletricidade 

Diferença 

em % 
18,9% 3,7% 13,0% 66,6% 

Motivo: 

Produtos e 

serviços 

secundários 

da extração 

Produtos secundários e 

serviços de extração 

Derivados 

de petróleo 

de uso não 

energético  

Outras 

atividades e 

serviços 

Realocado 

em: 

Resto da 

Indústria 
Resto da Economia 

Resto da 

Indústria 

Resto da 

Economia 

Fonte: Elaboração própria 

Esta tabela mostra que as diferenças encontradas são significativas e confirma a 

aplicabilidade do método de hibridização. Para tornar o significado dessas diferenças 

relevantes, os motivos que levaram a tais discrepâncias devem ser analisados caso a 

caso, segundo sua origem teórica e técnica. No geral, essas diferenças podem ser 

atribuídas a problemas de nomenclatura e ao método de compilação das contas 

nacionais, principalmente devido à heterogeneidade dos produtos
33

.  A Tabela 3.4 

também apresenta o modo como essas diferenças foram tratadas de forma a preservar o 

                                                           
33

 As atividades secundárias de alguns setores produtivos são responsáveis por parte dessas diferenças 

encontradas.  
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valor agregado da economia e o PIB. 

O trabalho de ajuste das estruturas de custo (colunas) e dos valores adicionados é mais 

difícil, como evidenciado pela descrição geral do método. Abaixo são apresentadas as 

escolhas realizadas para cada tipo de energia: 

Carvão: foi conservada a estrutura de custo inicial (por unidade de produção em valor 

monetário), fora a parte referente ao consumo energético, e foi realizado o ajuste dos 

recursos totais aos usos ao retirar-se uma porcentagem fixa de cada fator de produção 

(outras matérias primas, trabalho, capital, impostos e margens). 

Petróleo e gás: os dados econômicos apenas fornecem informações sobre a estrutura de 

custo comum de petróleo e gás, que é representado em um único setor nas contas 

nacionais. Como foi feito com o carvão, foi preservada a estrutura de custos inicial, fora 

o consumo energético, e foi realizado o ajuste dos recursos e usos para a soma petróleo 

e gás natural. Então, para distribuir os valores para os fatores de produção entre o gás e 

o petróleo, foram feitos alguns refinamentos. As margens e níveis de impostos sobre o 

consumo específico foram calculados sobre os diferenciais de preços e volumes para o 

gás natural veicular em comparação com o gás natural utilizado na indústria. O resto do 

equilíbrio entre o óleo e gás foi feito em proporção à fatura de energia, considerando 

que os dois produtos são extraídos a partir de processos de produção semelhantes. Este 

exemplo mostra bem como o uso de estatísticas energéticas é útil para fazer novos 

cortes setoriais importantes para o estudo de políticas climáticas, e que vão além das 

informações disponíveis nas contas nacionais. 

Derivados de petróleo: a disponibilidade de dados sobre os impostos e margens 

comerciais e de transporte específicas para os diferentes produtos incluídos nesse setor 



88 
 

ajudou bastante no desmembramento do setor. Na ausência desses dados, o ajuste dos 

valores deveria ser executado no restante da estrutura de custos (insumos não 

energéticos, mão de obra, capital) através da conservação da estrutura de custos inicial, 

impostos e margens e o ajuste dos recursos aos usos, fora o consumo energético. 

Eletricidade: um cálculo das margens específicas ligadas ao consumo de eletricidade 

dos setores Não-ferrosos (alumínio) e do consumo final (famílias) baseado nas tarifas 

praticadas foi efetuado aqui. Ao mesmo tempo, foi definido um preço médio de geração 

de eletricidade em torno do qual variam os preços para o consumidor: neste caso, um 

preço mais elevado para as famílias e um preço abaixo do custo médio de geração para 

o setor de alumínio. Finalmente, como em outros casos a conservação do equilíbrio 

entre recursos e usos é conseguida através do resto da estrutura de custos. 

A matriz insumo-produto finalmente representa uma imagem coerente e detalhada da 

economia brasileira em 2005 com uma identificação bastante precisa e específica do 

sistema energético dentro do sistema econômico, através da representação híbrida dos 

fluxos. Esta matriz insumo-produto híbrida, apresentada na Figura 3.5, a seguir, será 

utilizada para a construção da matriz de contabilidade social híbrida (SAM), que servirá 

para calibrar o modelo IMACLIM-S BR no ano base. 
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Figura 3.5 - A matriz insumo-produto híbrida para o Brasil no ano de 2005 

Fonte: Elaboração própria. 
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A figura anterior apresentou a matriz insumo-produto híbrida, fruto do procedimento 

descrito neste capítulo, em valores monetários. Devido ao seu elevado número de 

células, a pretensão aqui é apenas ilustrar o resultado final do procedimento. As linhas 

em azul claro são aquelas cujos setores não foram hibridizados. As linhas em laranja 

correspondem aos setores produtores de energia, e foram hibridizadas com dados do 

Balanço Energético Nacional. As linhas em roxo são as relativas à indústria pesada, e 

foram hibridizadas com dados de produção (em toneladas) e preço praticado no ano 

base (2005). As linhas relativas ao transporte de cargas e de passageiros (linhas em azul 

escuro e preto) também foram hibridizadas, a partir de dados de transporte (em Pass.km 

e t.km) disponíveis no Low Carbon Study (de Gouvello et al, 2010). 

 

3.3. A matriz de contabilidade social híbrida para o Brasil em 2005 

A matriz de contabilidade social (SAM) é um registro de todas as transações de uma 

economia em um determinado ano sob a forma matricial. A SAM apresenta de forma 

completa e desagregada os fluxos de renda e de bens de uma economia, e mostra a 

interdependência existente entre as diversas entidades envolvidas no funcionamento do 

sistema econômico de forma bastante clara e consistente. A SAM descreve o fluxo 

circular da renda entre os setores institucionais (Famílias, Governo, Empresas e Resto 

do Mundo), ou seja, como os diferentes bens e fatores se transformam ao passar do setor 

produtivo aos mercados, às instituições e a outros agentes da economia (Tourinho et al, 

2006; Miller & Blair, 2009). 

Segundo Tourinho et al (2006), a SAM é não apenas um registro contábil que 

complementa e estende o Sistema de Contas Nacionais, mas também é um conceito 
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muito útil para examinar os efeitos de políticas públicas de forma analítica, tanto através 

da análise de multiplicadores, como pelo seu uso em de modelos de equilíbrio geral 

(GCE). 

Para a construção da matriz de contabilidade social a partir da matriz insumo produto, 

foi necessária a utilização de outras fontes de dados, em especial outra publicação 

importantíssima do IBGE para esse fim, as Contas Econômicas Integradas (CEI).  

As Contas Econômicas Integradas consistem em uma sequência de contas de fluxos 

inter-relacionadas, detalhadas por setor institucional, incluindo empresas financeiras, 

empresas não financeiras, administração pública e famílias. A CEI também apresenta as 

relações entre a economia nacional e o resto do mundo. 

As contas econômicas registram as operações econômicas, saldos e agregados, que 

representam a sequência de equações que retratam o funcionamento da economia 

nacional. A descrição das operações econômicas se inicia na geração da renda, passando 

pela sua apropriação, distribuição e chegando à utilização da renda nacional, quando se 

estima o consumo e a poupança da economia. Em seguida, são registrados todos os 

fluxos relativos à acumulação de capital da economia, o que permite estimar a 

capacidade, ou a necessidade de financiamento da economia.  

A partir desta detalhada descrição das operações econômicas entre os setores 

institucionais no Brasil em 2005 feita pelo IBGE (2010), foi possível a construção da 

matriz de contabilidade social híbrida. Devido ao seu tamanho proibitivo, a figura 3.6, a 

seguir, representa apenas um desenho esquemático da SAM para o Brasil em 2005. 
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Figura 3.6 - A matriz de contabilidade social híbrida para o Brasil no ano de 2005 

Fonte: Elaboração própria. 
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A Tabela 3.6, a seguir apresenta o dicionário de dados da figura anterior, mantendo o 

mesmo padrão de cores da figura anterior, para facilitacação da visualização. 

Tabela 3.6 - Dicionário de variáveis da SAM 

Variável Descrição da variável 

IC Matriz insumo-produto híbrida, a preços básicos (figura 3.5) 

Ld Ordenados e salários + parte de rendimento misto bruto 

K Excedente operacional bruto + parte de rendimento misto bruto 

La Renda da terra 

Pi Excedente operacional bruto + parte de rendimento misto bruto 

MC Margens comerciais 

MT Margens de transporte 

MS Margens específicas para bens energéticos 

TLT2 Previdência privada 

TLT1 Previdência oficial /FGTS + Contribuições sociais imputadas 

TY Outros impostos / subsidos sobre a produção 

TCONS Impostos sobre importação + IPI + ICMS + outros 

M Importação de bens e serviços 

Ldn  Ordenados e salários + parte de rendimento misto bruto pra famílias 

Lde Salários pagos a estrangeiros 

Len Salários vindos do exterior recebidos por brasileiros  

Ki Remuneração do capital produtivo 

Lai Redistribuição da remuneração da terra entre os setores institucionais 

Pii Redistribuição dos lucros entre os setores institucionais 

RK Renda líquida proveniente do mercado financeiro (juros) 

C Consumo final das famílias 

THS Contribuições sociais dos empregados + Contribuições sociais dos não assalariados  

THP Contribuições sociais dos empregados + Contribuições sociais dos não assalariados  

TIR Impostos correntes sobre a renda, patrimônio, etc. das famílias 

TIS Impostos correntes sobre a renda, patrimônio, etc. das empresas 

GFCFi Formação bruta de capital fixo 

CAFi Capacidade (+) / Necessidade (-) líquida de financiamento 

RSH Benefícios sociais, exceto transferências sociais em espécie  

RGH Benefícios sociais, exceto transferências sociais em espécie 

G Consumo do governo 

X Exportações 

I Investimentos totais 

AT 
Outras transferências + transferências em espécie + transferências de capital + 

outros 

Fonte: Elaboração própria. 
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3.4. Conclusão: 

Este exercício sobre o Brasil ilustra concretamente o potencial e a flexibilidade 

oferecida por este método de hibridização de dados, garantindo a consistência 

fundamental dos dados em valores monetários e em quantidades físicas, fundamental 

para a análise de políticas climáticas. 

Seu ponto forte está na delimitação precisa do sistema energético que opera dentro do 

sistema econômico, baseado em fluxos físicos e dados de preços, permitindo isolar 

setores importantes para a análise de políticas climáticas. O diálogo entre o engenheiro e 

o economista se concretiza a partir da liberdade de inclusão de dados setoriais na 

construção da matriz insumo-produto híbrida.  

Além disso, um exemplo prático foi apresentado para a hibridização do setor de energia, 

que pode ser estendido a outros tipos de fluxos materiais (aço, cimento, papel, etc) ou 

commodities agrícolas. Este procedimento também pode ser aplicado a outros tipos de 

indicadores, tais como superfícies ou as distâncias para análise espacial (planejamento 

urbano, padrões de uso da terra, transportes, etc). 

Em particular, este método garante a possibilidade de desagregação dos setores em 

função da sua natureza física, e permite também uma grande flexibilidade na descrição 

do papel dos fluxos físicos na esfera monetária. Também foi mostrado que com este 

método pode-se impor as diferenças de tarifa e especificidades da estrutura de custos 

dos produtos relativas aos fatores de produção (matérias primas, trabalho, capital), 

impostos e margens específicas. Como resultado, obtém-se o controle dos fluxos físicos 

no nível macroeconômico, permitindo uma análise mais robusta do impacto econômico 

de políticas climáticas. 
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A partir desta matriz insumo-produto híbrida, pode-se então construir a matriz de 

contabilidade social, que descreve toda a distribuição da renda nacional entre os quatro 

setores institucionais modelados. A SAM é a principal base de dados do modelo 

IMACLIM-S BR, cuja descrição técnica será apresentada no próximo capítulo. 
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4. Descrição técnica do IMACLIM-S 

BR 

Este capítulo técnico foi dividido em duas partes. A primeira parte apresenta a 

especificação técnica do modelo IMACLIM-S BR propriamente dita, onde são descritos 

detalhes do modelo e detalhadas as principais equações. A segunda parte deste capítulo 

apresenta as duas diferentes formas com que esta versão do modelo IMACLIM-S BR 

pode incorporar as informações setoriais ou Bottom-Up na sua estrutura Top-Down, seja 

através de curvas de custo marginal de abatimento ou da integração do IMACLIM-S BR 

com o modelo de otimização de energia MESSAGE. 
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4.1. Descrição técnica do modelo IMACLIM-S BR 

4.1.1. Introdução 

O modelo IMACLIM-S BR é um modelo de equilíbrio geral computável (CGE) 

projetado para analisar os efeitos macroeconômicos no médio e longo prazo de políticas 

climáticas, seja uma taxa de carbono ou um mercado de cotas de emissão de GEE, numa 

estrutura de contabilidade casada em que os fluxos em valores monetários e físicos 

(com um foco especial no Balanço Energético) estão em equilíbrio.  

O IMACLIM-S BR deriva e se inspira no modelo IMACLIM-S, desenvolvido 

inicialmente por Ghersi (2003) e Ghersi et al (2011). O modelo IMACLIM-S foi 

desenvolvido com o objetivo de analisar o impacto de políticas climáticas na França em 

um presente contrafactual, ou seja, supõe-se que a política climática tenha sido 

implementada num passado suficientemente distante, e analisa-se o seu impacto na 

economia no presente. Com isto não há a necessidade de projeção de um cenário de 

referência, simplificando significativamente o trabalho de modelagem. A versão 

brasileira, descrita nesta tese, tem um objetivo diferente, o de analisar o impacto de 

políticas climáticas num horizonte de médio a longo prazo (nesta tese o horizonte final é 

2030).  
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4.1.1.1. Estrutura do Modelo 

O IMACLIM-S BR parte do modelo CGE neoclássico tradicional
34

 no que diz respeito 

à descrição das escolhas dos produtores e consumidores, porém a estrutura de descrição 

técnica dos sistemas produtivos foi especialmente projetada para facilitar a calibração 

com informações e modelos Bottom-Up, com o objetivo de garantir grande realismo 

técnico mesmo em simulações de cenários com grande desvio em relação ao cenário de 

referência. 

O IMACLIM-S BR se baseia no método de análise estática comparativa, definida por 

Samuelson
35

 pela primeira vez em 1947:  

"The method of comparative statics […] the investigation of changes in 

a system from one position of equilibrium to another without regard to 

the transitional process involved in the adjustment. By equilibrium is 

meant here only the values of variables determined by a set of 

conditions, and no normative connotation is attached to the term […] 

[This] concept of equilibrium system […] is applicable as well as in the 

case of a single variable as to so-called general equilibrium involving 

thousands of variables. […] In every case ceteris paribus assumptions 

must be made. The only difference lies in the fact that [in] the general 

equilibrium analysis of, let us say, Walras, [...] the things which are 

                                                           
34

 O modelo CGE neoclássico tradicional parte da simplificação de que a economia se comporta de forma 

ótima: ausência de falhas de mercado, situação de pleno emprego, etc, o que não é verdade especialmente 

em países em desenvolvimento como o Brasil. 
35

 Economista americano, ganhador do prêmio Nobel e conhecido pela criação do método de análise 

estática comparativa. 
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taken as data for that system happen to be matters which economists 

have traditionally chosen not to consider as within their province. 

Among these data may be mentioned tastes, technology, the 

governmental and institutional framework, and many others. It is clear, 

however, that logically there is nothing fundamental about the 

traditional boundaries of economic science." (Samuelson, 1947, 

Enlarged ed.1983, pg 8-9) 

 

O conceito de analise estática comparativa também é definido por Krauss & 

Johnson (2009) de forma simples e sintética, bem próxima à sua aplicação na 

abordagem do modelo IMACLIM-S BR: 

 

"Comparative statics involves studying the consequences for the static 

equilibrium of the system of changing one or more 'givens' of strict 

static analysis. It is a method of studying dynamic change in the system, 

which proceeds by reducing dynamic change to once-over shifts in the 

'givens'. (Krauss & Johnson, 2009, pg 14). 

 

Seguindo, desta forma, o conceito de análise estática comparativa, em primeiro lugar é 

projetado o equilíbrio de referência, no médio ou longo prazo, e apenas num segundo 

momento é simulada a política climática, que vai deformar a projeção de referência até 
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que um novo equilíbrio seja atingido. As análises são válidas sob a hipótese de que a 

transição induzida pela política climática é completada após uma série de ajustes 

técnicos, cujo âmbito e duração estão embutidos nas informações Bottom-Up que são 

introduzidas no modelo a partir de curvas de custo marginal de abatimento (MACC) ou 

de ligações (hard-links) com modelos setoriais (no caso desta tese, o MESSAGE).  

O processo de transição em si, entretanto, não é descrito, e a hipótese por trás disso é 

que a transição se dá de forma suave o suficiente para evitar equilíbrios múltiplos, 

efeitos de histerese, etc. A Figura 4.1, a seguir, apresenta o desenho esquemático do 

modelo IMACLIM-S BR, baseado na análise estática comparativa, descrita por Paul 

Samuelson no livro "Foundations of Economic Analysis", publicado em 1947. 

 

 

Figura 4.1 - O modelo IMACLIM-S BR 

Fonte: Adaptado de Ghersi (2003) 
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O modelo IMACLIM-S BR é composto por dois diferentes módulos, que devem ser 

executados sucessivamente: 

 IMACLIM-REF: Calcula a projeção de referência (onde não há nenhuma 

política climática implementada) no horizonte de tempo t como um ponto de 

equilíbrio no futuro, levando-se em consideração modificações nos principais 

indicadores de crescimento dos sistemas econômicos e energéticos, como 

demografia, crescimento da produtividade do trabalho, evolução dos coeficientes 

técnicos, crescimento do resto do mundo e preços internacionais dos 

energéticos. 

 IMACLIM-DERIV: Calcula os cenários de mitigação relacionados a diferentes 

políticas climáticas como um equilíbrio contrafactual em relação ao equilíbrio da 

projeção de referência, que resulta das novas escolhas de produção e consumo 

frente a novos preços relativos, que são descritas através de funções calibradas a 

partir de informações setoriais ou da integração com modelos Bottom-Up, como 

o MESSAGE. 

Outras características importantes do IMACLIM-DERIV incluem: (i) um tratamento 

agregado do progresso técnico induzido por mudanças nos sistemas energéticos - o 

IMACLIM-S BR opera numa estrutura de progresso técnico endógeno; (ii) 

representação de comportamentos sub-ótimos e mecanismos "second best", como no 

caso do mercado de trabalho, onde os efeitos das políticas climáticas podem ser 

analisados também em termos de variações nos níveis de emprego, e na representação 

de falhas de mercado, onde os setores produtivos não se encontram, a priori,  numa 

situação de concorrência perfeita. 
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4.1.1.2. Determinantes dos efeitos macroeconômicos 

Os determinantes dos efeitos macroeconômicos no IMACLIM-S BR são descritos de 

forma bastante sintética, aproveitando a descrição feita por Combet et al (2010). A 

análise estática comparativa distorce a "imagem" da economia no cenário de referência 

devido a um choque externo, como a criação de uma taxa de carbono ou de um mercado 

de cotas de emissão de CO2. Esta distorção pode ser considerada uma consequência da 

interação de cinco hipóteses principais descritas a seguir: 

i. O ajuste do setor produtivo, através da alteração do consumo dos fatores de 

produção (energia, matérias primas, trabalho, capital, etc) de acordo com a nova 

realidade de preços relativos. Há uma evolução da produtividade total dos 

fatores (através de um coeficiente de progresso técnico que é relacionado ao 

investimento acumulado), e à influência de um coeficiente de retornos 

decrescentes de escala
36

. Além disso, há uma interação profunda com 

informações BU que descrevem as mudanças tecnológicas induzidas por esse 

novo conjunto de preços relativos, conforme será explicado em detalhes, mais à 

frente, neste capítulo. 

ii. A rigidez do mercado de trabalho, formalizada por uma curva de salários, que 

descreve uma correlação negativa entre a taxa de desemprego da economia e o 

salário médio (Blanchflower & Oswald, 2005). 

iii. O impacto no comércio internacional: as importações e exportações são elásticas 

aos termos de troca, que evoluem de acordo com o custo da produção doméstica 

(os preços internacionais são constantes e o bem produzido pelo setor Resto do 

                                                           
36

 Ver capítulo 18 de Varian (2006). 
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Mundo é o numerário do modelo). 

iv. Restrições orçamentárias do Governo: a razão entre os gastos públicos e o PIB é 

mantida constante; as transferências sociais (seguro desemprego, aposentadorias, 

bolsa família, etc) são indexadas ao salário médio da economia. 

v. Taxa de poupança constante, e há o ajuste da formação bruta de capital fixo 

destinada ao sistema produtivo. O modelo "fecha" ao se computar os fluxos de 

capital que equilibram as contas correntes. O equilíbrio é determinado pelo 

ajuste simultâneo dos volumes importados e exportados, dos preços domésticos, 

do nível de atividade e das taxas de juros. 

Os fluxos de renda associados aos fluxos de bens começam a ser distribuídos com a 

remuneração dos fatores de produção mais os pagamentos líquidos ao Resto do Mundo. 

As operações de distribuição continuam entre os quatro setores institucionais (Famílias, 

Empresas, Governo e Resto do Mundo), orquestradas pelo Governo: impostos (encargos 

trabalhistas, imposto de renda, etc) e transferências (aposentadorias, bolsa família, etc). 

Uma vez que os setores institucionais tenham feito suas escolhas de consumo e 

investimentos, os agentes emprestam ou pedem emprestado aos mercados financeiros, 

dependendo se eles possuem uma poupança positiva ou negativa.  Isto afeta as suas 

posições financeiras e os fluxos de renda associados a ela (pagamentos de juros, etc).  

Esta versão do IMACLIM-S BR é calibrada no ano base 2005, e tem como horizonte 

final de estudo o ano 2030. A economia pode ser desagregada em até 19 setores (6 

setores energéticos, transportes de cargas e de passageiros, agricultura, pecuária, 

construção, 6 setores relativos à indústria pesada, e demais setores da economia), de 

acordo com a matriz insumo-produto apresentada no capítulo anterior. Entretanto, nesta 

tese, serão apresentados resultados para dois diferentes níveis de agregação: (i) para a 
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economia agregada em 3 setores (Energia, Indústria Pesada, e Resto da Economia), e 

(ii) para a economia ou agregada em 9 setores, onde o setor energético foi desagregado 

em 6 setores (Biomassa, Carvão, Petróleo, Gás Natural, Derivados de Petróleo e 

Eletricidade), especialmente para a sua integração com o MESSAGE. 

A seção 4.2 apresenta a estrutura de equilíbrio geral e as escolhas de modelagem desta 

versão do IMACLIM-S BR. 

 

4.1.2. Estrutura de equilíbrio geral e escolhas de modelagem 

4.1.2.1. IMACLIM-REF: Simulação de um cenário de referência para 

o Brasil em 2030 

A construção do cenário de referência é o primeiro desafio importante para a avaliação 

de políticas climáticas com o IMACLIM-S BR. Além disso, todos os resultados 

encontrados nos cenários de mitigação devem ser considerados em relação a esta 

projeção de referência da economia brasileira. 

Diferentes métodos podem ser utilizados para se projetar uma economia e seu conteúdo 

energético a partir de estruturas híbridas, o que representaria um exercício prospectivo 

mais complexo, e demandaria, entre outras premissas, algumas hipóteses 

macroeconômicas (População, crescimento do PIB, etc), e de uma versão do modelo 

BU MESSAGE com o setor energético totalmente representado. Desta forma seria 

possível o estudo dos efeitos de políticas climáticas em diferentes horizontes de tempo. 

Entretanto, devido à limitação de tempo, para esta tese, o objetivo foi o de construir uma 
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imagem da economia brasileira em 2030, consistente com cenários energéticos já 

existentes, e assim desenvolver a ferramenta para verificar os efeitos macroeconômicos 

de políticas climáticas sobre este cenário de referência.  

Desta forma, a projeção de referência foi baseada no cenário B1 do PNE 2030 (EPE, 

2007). O PNE 2030 apresenta a matriz energética nacional para 2030, derivada de um 

cenário macroeconômico previamente definido e um conjunto de hipóteses exógenas. 

Assim, resta calcular uma imagem hibridizada da economia do Brasil em 2030, segundo 

o cenário energético e hipóteses macroeconômicas propostas pelo PNE.  

Entretanto, conforme crítica feita no primeiro capítulo desta tese, nada assegura que a 

matriz energética calculada pelo PNE 2030 é compatível com os objetivos e hipóteses 

macroeconômicas definidas no início do estudo. Isto se dá devido ao fato de que a 

metodologia empregada para o desenvolvimento do PNE 2030 é apenas parcialmente 

consistente, pois o exercício se inicia com uma projeção macroeconômica e desta 

projeção se deriva a matriz energética, mas não há uma checagem de consistência para 

verificar se esta matriz energética projetada está em linha com as hipóteses 

macroeconômicas que lhe deram origem. 

Por este motivo, a escolha nesta tese foi a de se utilizar de um processo reverso para 

construir a projeção de referência: foi fixada a matriz energética, de acordo com o PNE 

2030, e o resto dos fluxos econômicos e posições financeiras dos diferentes setores 

institucionais foram estimados de modo a serem compatíveis, na medida do possível, 

com as hipóteses macroeconômicas presentes no PNE, principalmente no que diz 

respeito ao PIB, crescimento setorial e demografia. A seguir, alguns detalhes desse 

processo serão apresentados. 
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O primeiro passo foi o de organizar a matriz energética fornecida pelo PNE no formato 

insumo-produto, segundo a mesma agregação, nomenclaturas e manipulações descritas 

no capítulo anterior, assim como foi feito para o balanço energético no ano base. Desta 

forma tem-se uma projeção detalhada do consumo de energia nos setores produtivos e 

também da demanda final. Numericamente, o PNE toma como hipótese os seguintes 

crescimentos reais dos setores energéticos, conforme Tabela 4.1, a seguir: 

Tabela 4.1 - Hipótese de crescimento real dos setores energéticos. 

Fontes de energia Crescimento anual real 

Biomassa 3,40% 

Carvão 5,70% 

Petróleo 2,40% 

Gás Natural 6,30% 

Derivados de petróleo 3,40% 

Eletricidade 4,50% 

Fonte: EPE (2007) 

 

O PNE também forneceu hipóteses sobre o crescimento real dos setores relativos à 

produção doméstica, conforme Tabela 4.2, a seguir: 

Tabela 4.2 - Hipótese de crescimento real dos setores energéticos. 

Setor Crescimento anual real 

Agricultura 4,30% 

Indústria 3,70% 

Serviços 4,30% 

Fonte: EPE (2007) 

 

Desta forma, observa-se que o PNE projeta uma mudança estrutural da economia em 

direção ao setor de serviços e agricultura. Esta descrição permite que seja criada uma 
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matriz de intensidades energéticas da produção em 2030. Globalmente, o cenário B1 do 

PNE projeta os ganhos de eficiência energética conforme Tabela 4.3, a seguir: 

Tabela 4.3 - Hipótese de crescimento real dos setores energéticos. 

Setores Energia Indústria Resto da Economia 

Variação total da intensidade energética 

entre 2005 e 2030 

- 3,75% -3,76% -6,97% 

 Fonte: EPE (2007) 

 

 

A projeção de referência feita pelo IMACLIM-S BR se apoia sobre uma matriz 

energética exógena em quantidades físicas, derivada da projeção do PNE 2030 que pode 

ser caracterizada por: 

i. Intensidades energéticas dos setores produtivos 

ii. Demandas de energia por tipo de combustível 

iii. Volumes de energia importados e exportados
37 

 

O cálculo dos fluxos econômicos e dos indicadores macroeconômicos resultantes 

compatíveis com essa matriz energética se apoia em hipóteses exógenas sobre:  

i. Ganhos de produtividade de trabalho 

ii. Demografia 

iii. Taxa de desemprego 

iv. Padrões de consumo das famílias 

v. Crescimento do resto do mundo 

vi. Nível de preços mundiais 

                                                           
37

 Os valores relativos à importação, exportação e produção de petróleo foram atualizados de forma a 

ficarem compatíveis com o cenário do PDE 2020, que refletem a descoberta do óleo na camada pré-sal. 
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Os ganhos de produtividade do trabalho são supostamente iguais para todos os setores, e 

está fixado no nível que torna possível reproduzir o crescimento real do PNE 

(crescimento do PIB de 4,1% ao ano entre 2005 e 2030), combinado com a hipótese do 

PNE de crescimento populacional, e do IBGE de população ativa, conforme Tabela 4.4, 

a seguir: 

Tabela 4.4 - Hipótese de crescimento real dos setores energéticos. 

 2005 2030 

População (milhões)(PNE 2007) 185,47 239,26 

Percentual de população ativa (IBGE, 2008) 53% 57% 

Fonte: EPE (2007) 

 

O crescimento real dos diferentes setores é moldado em torno do crescimento global da 

economia através de dois canais: comércio internacional e consumo das famílias. Os 

volumes importados e exportados dependem dos termos de troca e do crescimento 

médio do resto do mundo (definido como 3% ao ano no PNE). Além disso, as 

preferências das famílias são definidas de modo a seguir a alteração estrutural da 

economia projetada pelo PNE, onde a indústria terá um peso menor e o setor de serviços 

e agricultura um peso maior. Os preços dos bens internacionais seguem as projeções da 

Agência Internacional de Energia.  

Esta metodologia para gerar uma imagem da economia em 2030 pode ser enriquecida e 

aprofundada ao se contar com informações mais precisas de especialistas, e a partir da 

ligação do IMACLIM-S BR com um modelo BU de otimização de energia, que poderia 

então gerar cenários energéticos para períodos mais longos (por exemplo até 2050) com 

base em um cenário macroeconômico exógeno. 
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4.1.2.2. IMACLIM-DERIV: Simulação de um novo equilíbrio num 

cenário de políticas climáticas 

No modelo IMACLIM-S BR a política climática é implementada via uma taxa de 

carbono ou via a criação de um mercado de cotas de emissão de CO2, que aumenta os 

preços agregados de energia fóssil para os consumos intermediários e final, dependendo 

do perímetro de alcance da política previamente definido. 

Este "preço de carbono" provoca um choque no cenário de referência, de modo que os 

setores afetados reagem através de novas escolhas dos fatores de produção (lado da 

oferta) e níveis de demanda final (lado da demanda), acompanhando curvas de 

possibilidade de inovação construídas a partir de informações e modelos Bottom-Up. 

Na verdade, é inadequado pensar nestas curvas definindo o comportamento dos agentes 

a partir do cenário de referência. Entretanto, para o lado da oferta, cada ponto da curva 

representa uma dada estrutura de produção ou tecnologia (definida por coeficientes 

técnicos e fatores de produção) resultante de um ajuste estabilizado do sistema 

produtivo ao preço do carbono, que é respectivo ao horizonte de tempo da projeção 

(entre 2005 e 2030 nesta tese), como se a política climática houvesse sido implementada 

em algum ponto desta trajetória, num passado distante o suficiente para haver uma 

estabilização. Cruzando-se as curvas dos diferentes setores e agentes da economia 

obtêm-se perspectivas do resultado final em 2030 relativas ao ajuste técnico endógeno 

induzido pela política climática e seus efeitos relacionados em todos os setores da 

economia, entretanto sem descrever o caminho exato percorrido até o equilíbrio em 

2030. Esta hipótese está de acordo com o princípio de análise estática comparativa de 
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Samuelson. 

Esta primeira versão do IMACLIM-S BR tem como foco a implementação de uma taxa 

de carbono ou de um mercado de cota de emissões de CO2 relativas à produção e 

consumo de energia. Portanto, os esforços foram direcionados para representar em 

detalhes as possibilidades de inovação tecnológica nos setores industriais e na geração 

de energia elétrica.  

As funções de produção clássicas distinguem, usualmente, quatro fatores de produção: 

energia, matérias primas, trabalho e capital. A suposição adotada aqui é que a política 

climática apenas altera as intensidades de energia e de capital nos bens industriais, 

sendo mantidas constantes as intensidades de matéria prima e de trabalho nos cenários 

de referência e de mitigação, por falta de estudos detalhados a esse respeito.  

Nestas curvas de possibilidade de inovação estão embutidas as escolhas do setor 

produtivo entre energia e capital e entre diferentes fontes de energia. Emissões relativas 

a mudanças de uso do solo, resíduos e processos industriais não estão incluídas no 

perímetro da política climática e não serão mencionadas aqui
38

.  

 

4.1.3. Formulário 

O IMACLIM-REF e o IMACLIM-DERIV são bastante similares em sua natureza, e 

segundo sua estrutura de análise estática comparativa, resumem-se a um conjunto de 

equações simultâneas: 

                                                           
38

 Estes pontos estão sendo abordados no âmbito do projeto MAPS, que visa estudar os impactos 

econômicos e sociais de políticas climáticas no Brasil. 
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f1 (x1,..., xn, z1,..., zm) = 0 

f2 (x1,..., xn, z1,..., zm) = 0 

... 

fn (x1,..., xn, z1,..., zm) = 0 

onde: 

 xi, i  [1, v], é o conjunto de variáveis (tantas quanto as equações), 

 zi, i  [1, p], é o conjunto de parâmetros,  

 fi, i  [1, v], é o conjunto de funções, algumas delas não lineares em xi. 

 

As funções fi  são de duas naturezas distintas: (i) um subconjunto de equações que 

descrevem as restrições contábeis que devem ser necessariamente verificadas para 

assegurar que o sistema de contabilidade dupla está corretamente equilibrado; e (ii) o 

outro sub-conjunto de equações se traduz em diferentes restrições de comportamento 

dos setores, podendo ser escritas de uma forma linear simples (ex: as famílias 

consomem uma proporção fixa de sua renda total), ou de uma forma mais complexa e 

não linear (ex: escolhas dos produtores e consumidores). A liberdade de modelagem do 

comportamento dos agentes é o que proporciona uma arquitetura flexível ao 

IMACLIM-S BR, de forma que ele possa apresentar uma visão da economia 

diferenciada dos modelos CGE tradicionais. 

A seguir serão apresentados os conjuntos de equações do IMACLIM-REF e do 

IMACLIM-DERIV. Estes dois componentes do IMACLIM-S BR são bastante similares 

e possuem a mesma estrutura de contabilidade. A apresentação das equações 

sucessivamente detalha: (i) a construção contábil do conjunto de preços ao consumidor; 
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(ii) as equações referentes à contabilidade e aos comportamentos que regem os quatro 

setores institucionais representados no modelo (famílias, empresas, governo e resto do 

mundo); (iii) as condições de equilíbrio dos mercados.  

 

4.1.3.1. Preço do produtor e preço ao consumidor - Geração de renda 

O preço do produtor pYi do bem i é construído seguindo-se a estrutura de custos da 

produção deste bem i, que é a soma dos custos relativos ao consumo 

intermediário ( )CIji jip  , custos de trabalho ( )Li ip l , custos de capital ( )K ip k , impostos 

sobre a produção 
0( )Yi Yip , e a um mark-up constante de cada setor 0( )i Yip : 

 0 0

1

n

Yi CIji ji Li i K i Yi Yi i Yi

j

p p p l p k p p  


      (1) 

Os coeficientes técnicos ji  são expressos em ktep consumido por ktep produzido para 

os insumos energéticos, de acordo com a natureza híbrida da base de dados, conforme 

explicado no capítulo 3.  

O preço de importação pMi do bem i é específico para cada bem importado. Em primeiro 

lugar, o bem internacional "Resto da Economia" é o numerário do modelo; seu preço é 

portanto considerado constante e igual à unidade. 

 0 1MCOMP MCOMPp p   (2) 

pi, o preço médio do bem i disponível no mercado doméstico, é a média ponderada entre 
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os dois preços definidos anteriormente: 

 
ii

iMiiYi
i

MY

MpYp
p




  (3) 

Os bens energéticos domésticos e internacionais são considerados homogêneos: a 

hipótese alternativa de diferenciação dos produtos, adotada por diversos modelos GCE 

através da especificação de Armington (Armington, 1969), tem a desvantagem de criar 

variedades de bens híbridos, cujas unidades de volume são diferenciadas para as 

variedades domésticas e internacionais, o que impede uma contabilidade explicita dos 

fluxos energéticos em unidades físicas, e consequentemente do balanço energético. Os 

bens não energéticos foram tratados de forma similar. 

pCIij o preço do bem i consumido na produção do bem j é igual ao preço da matéria 

prima do bem i (pi) mais as margens de comércio ( )MCi , mais as margens de transporte 

( )MTi , mais as margens específicas 
0( )MSCIij  (conforme capítulo 3) e as taxas incidentes 

sobre o consumo 
0( )

iCONS . 

  0 01
iCIij i MCi MTi MSCIij CONSp p          (4) 

 

O preço ao consumidor de um bem i para as famílias (pCi), para o governo (pGi), e para 

investimento (pIi), e o preço de exportação do bem i (pXi) são construídos de forma 

similar: 

  0 01
iZi i MCi MTi MSZi CONSp p          onde  , , ,Z C G I X  (5)  
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As margens específicas são calibradas no ano base e mantidas constantes para 

refletir as diferenças nas tarifas (fora os impostos) dos bens energéticos de acordo 

com os diferentes agentes/setores da economia
39

 

As margens de comércio MCi e de transportes MTi , idênticas para todos os bens 

intermediários e para o consumo final do bem i, são calibradas no equilíbrio do ano 

base, e mantidas constantes, exceto aquelas referentes ao setor de transportes 

(TRANS) e de atividades comerciais que estão agregadas dentro do setor Resto da 

Economia (COMP), que são simplesmente ajustadas no equilíbrio do ano base, de 

modo que a soma de cada uma das margens seja igual a zero: 

  
1

n

MCCOMP COMP COMPj j MCCOMP COMP COMP COMP COMP COMP

j

p Y p C G I X  


     

  0 0 0MCi i ij j MCi i i i i i

i COMP j i COMP

p Y p C G I X  
 

         (6) 

 

e de forma similar : 

  TRANSTRANSTRANSTRANSTRANSMTTRANS

n

j

jTRANSjTRANSMTTRANS XIGCpYp 



1

 

  0 0 0MTi i ij j MTi i i i i i

i TRANS j i TRANS

p Y p C G I X  
 

         (7) 

 

 

                                                           
39

 Por exemplo, o setor de alumínio no Brasil se beneficia de preços muito baixos de energia, e em geral o 

preço da eletricidade para a indústria é mais baixo do que para as famílias. 
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Os custos do trabalho são iguais ao salário médio do setor wi mais os encargos 

trabalhistas, que correspondem às contribuições dos trabalhadores à previdência privada 

(
iLS ), e à previdência pública e ao sistema S

40
 (

iLG ). Eles são cobrados com base nas 

relações calibradas no ano base 
iLTG e 

iLTS , específicas por setor produtivo: 

  1
i iLi LG LS ip w     (8) 

Os salários wi nos diferentes setores evoluem de forma homogênea:  

 0i iw b w  , (9) 

O salário médio total da economia w é definido por: 

 








n

i

ii

n

i

iii

Yl

Ylw

w

1

1
, (10) 

w está sujeito a variações que podem ser exógenas ou ditadas por hipóteses relativas à 

taxa total de desemprego, conforme será explicado mais a frente na seção de descrição 

do equilíbrio do mercado de trabalho. 

O custo de capital é entendido como o custo do capital produtivo (conforme descrição 

das escolhas do setor produtivo), que é obtido como o preço médio dos bens de 

investimento: 

                                                           
40

 Sistema S é o nome pelo qual são chamados o conjunto de onze instituições de interesse de categorias 

profissionais, estabelecidas pela constituição brasileira (Sesc, Senai, Senac, etc). 
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n

i

i

n

i

iIi

K

I

Ip

p

1

1
 (11) 

Excedente Operacional Bruto  

As escolhas do produtor na produção do bem i, a taxa interna de retorno constante i,  e 

as margens específicas MS  determinam o excedente operacional bruto (EBE): 

   S

n

i

iYiiiiKi MYpYkpEBE 
1

  (12) 

O excedente operacional bruto, que corresponde às receitas de capital, é dividido entre 

os agentes segundo frações constantes (calibradas no equilíbrio presente). Por 

construção, as margens específicas nas diferentes vendas MS somam zero no equilíbrio 

do ano base (esta é uma restrição do processo de hibridização), entretanto isto não 

ocorre no equilíbrio futuro, quando as suas taxas constantes são aplicadas aos preços 

que estão variando. Sua expressão pode ser então definida por: 

   














i

iiMSXiiMSG

h

hiiMSCh

j

jijiMSCIS XpGpCpYpM
iiiij

  

 

CPI é o índice de preços ao consumidor calculado segundo Fisher
41

, isto é, como uma 

                                                           
41

 O índice de preços de Fisher (Irving Fisher, economista americano) é usado para medir a variação de 

preços de bens e serviços, com base na cesta de bens tanto no ano base quanto no ano projetado. O índice 

de preços de Fisher é definido como uma média geométrica entre o índice de preços de Laspeyres e o 

índice de preços de Paasche, e, por esta razão, o índice de preços de Fisher é também conhecido como o 

índide de preços "ideal" (Eurostat, 2008b). 
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média geométrica entre o índice de Laspeyres
42

 e o índice de Paasche
43

: 

 
















n

i

iCi

n

i

iCi

n

i

iCi

n

i

iCi

Cp

Cp

Cp

Cp

CPI

1

0

1

1

00

1

0

 (13) 

 

4.1.3.2. Contas dos Setores Institucionais 

Famílias 

As famílias são representadas por um único agente que impulsiona a demanda final 

privada (C). Sua renda agregada aumenta juntamente com a soma dos salários, com 

parte dos lucros obtidos nos setores produtivos e mercados de capital, e com 

transferências sociais (aposentadorias, bolsa família, etc), e decresce com o aumento dos 

impostos (imposto de renda, etc). Sua taxa de poupança e taxa de investimento (parcela 

da formação bruta de capital fixo, GFCF na renda disponível) são mantidas constantes 

em relação ao ano base. 

No que diz respeito às escolhas das famílias, uma premissa importante foi a de definição 

de necessidades básicas de energia e alimentação, que foram hipoteticamente definidas 

como 70% do consumo observado no ano base. Desta forma, o consumo de energia e de 

alimentos foi definido como a soma das necessidades básicas mais um consumo acima 

delas relacionado a uma elasticidade-preço e uma elasticidade-renda. 

                                                           
42

 Variação do custo de uma cesta de bens do presente, comparando preços relativos no presente com 

preços relativos no futuro. 
43

 Variação do custo de uma cesta de bens do futuro, comparando preços relativos no presente com preços 

relativos no futuro. 



118 
 

Apesar dessa característica não ter sido ainda colocada em prática na versão do modelo 

apresentada nesta tese, as famílias podem ser desagregadas em m classes de renda
44

 

(índice h, h  [1, m]) de modo a levar em consideração as estruturas de renda e 

eventualmente diferentes comportamentos e capacidades de ajuste às novas condições 

de mercado. As equações apresentadas daqui em diante já refletem esta abordagem
45,46

. 

 

Demografia: 

A população da classe h, Nh, cresce a partir de seu valor inicial no ano base devido a 

uma porcentagem exógena N que é comum a todas as classes. NL é a população total 

empregada, e NLh é a população total empregada na classe h.  

 

Formação de renda, poupança e decisões de investimento: 

RDBAIh , o rendimento primário bruto da classe h é definido como a soma dos seguintes 

termos:  

 Uma parcela Lh do rendimento total do trabalho wi li Yi , que varia com a 

                                                           
44

 A desagregação de famílias em classes de renda não está disponível na versão do IMACLIM-S BR 

descrita nesta tese. Grottera (2013) estudou exatamente este ponto, e aliando a Pesquisa do Orçamento 

Familiar (POF) às Contas Econômicas Integradas, conseguiu desagregar as famílias em 10 classes de 

renda. A incorporação desses dados visando a desagregação das famílias no IMACLIM-S BR será 

efetuada em pesquisas futuras, e será possível analisar, entre outras coisas, o impacto das políticas 

climáticas sobre a desigualdade social no Brasil. 

 
45

 Nesta versão do modelo o índice h é igual a 1, já que só existe uma única classe de renda. 

 
46

 Em países em desenvolvimento, e particularmente desiguais como o Brasil, o módulo de distribuição de 

renda é extremamente importante para a análise do impacto das políticas climáticas também nesta 

dimensão, como o CIRED já vem fazendo há diversos anos, e como sugerido em Winkler et al (2011). 
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população ativa empregada em cada classe.  

 Uma parcela Kh da fração "renda do capital" que vai para as famílias, EBEH. O 

valor de Kh é exógeno e sua calibração foi feita a partir do valor encontrado na 

SAM no ano base. 

 A dívida -iH Dh, que corresponde ao rendimento de propriedade (juros, 

dividendos, aluguéis, etc). Este serviço é o produto da dívida líquida Dh, cuja 

evolução será explicada mais a frente neste capítulo, e uma taxa de juros 

endógena efetiva para as famílias iH. 

 As transferências sociais, em dois diferentes agregados: (i) transferências sociais 

do governo Gh Nh , que incluem salário desemprego, aposentadorias e também 

outras transferências como o bolsa família, e (ii) transferências sociais privadas 

Sh Nh (previdência privada, por ex.). Estes agregados são calculados de forma 

similar, na multiplicação de uma "transferência per capita"  e a população de 

cada classe, Nh.  

 Uma parcela exógena ATh das transferências residuais ATH , que correspondem à 

soma de outras transferências não contabilizadas anteriormente. 

 
1

n

h Lh i i i Kh H h h Gh h Sh h ATh TH

i

RDBAI w l Y EBE i D N N A    


      , (14) 

Em particular, EBEH e ATH são definidos como frações constantes KH e ATH de EBE e 

AT.  

EBEEBE KHH   

 TATHTH AA   (15) 
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A renda disponível bruta RDBh da classe h é obtida subtraindo de RDBAIh o imposto de 

renda TIRh, cobrado como uma proporção constante, e duas outras taxas indiretas TGh  e 

TSh (que são transferidas respectivamente para o governo e para as empresas) que são 

indexadas ao índice de preços IPC. Rh, o orçamento da classe h para o consumo, é 

encontrado pela subtração entre a renda disponível e a poupança daquela classe. A taxa 

de poupança τSh é exógena (calibrada para acomodar os valores de RDBh and Rh no 

equilíbrio presente). 

 h h IRh Gh ShRDB RDBAI T T T     (16) 

   hShh RDBR  1  (17) 

A partir dos dados da SAM, é possível observar o investimento das famílias GFCFh 

(formação bruta de capital fixo), distinto da poupança das famílias. Assume-se que 

GFCFh segue a hipótese de ser uma fração fixa da renda disponível bruta RDBh. A 

diferença entre a poupança e os investimentos das famílias fornece a capacidade de 

autofinanciamento da classe h, CAFh. 

 0

0

h h

h h

GFCF GFCF

RDB RDB
  (18) 

 h Sh h hCAF RDB GFCF   (19) 

A evolução da CAFh entre os equilíbrios no presente e no futuro pode ser utilizada para 

estimar a evolução da dívida líquida das famílias, Dh . Este cálculo é baseado na 

hipótese que a capacidade de autofinanciamento durante o tempo de simulação tPROJ é 

uma média entre a capacidade de autofinanciamento no presente e no futuro.  
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2

0

0

hh
PROJhh

CAFCAF
tDD


  (20) 

 

As taxas de juros impactam a renda dos agentes através da cobrança da dívida. Dessa 

forma elas são ajustadas de modo que a soma da formação bruta de capital fixo (GFCF) 

das famílias, empresas e governo se equiparem à demanda total por investimento. 

Os níveis de bens imobilizados (I) são proporcionais à soma do consumo de capital 

agregado. Este é um modo de relacionar o aumento de capital imobilizado em 2030 e 

uma proxy do estoque de capital representado pelo consumo agregado de capital. Isto 

permite representar a contrapartida concreta do aumento de consumo de capital (relativo 

à uma substituição energia-capital, por exemplo na implementação de medidas de 

eficiência energética) no aumento necessário do capital produtivo numa trajetória 

econômica estável. 

 

Empresas - Setor Institucional 

Renda bruta disponível e decisões de investimento: 

De forma similar ao tratamento dado às famílias, a renda bruta disponível para as 

empresas RDBS é definida como a soma de: 

 Uma parcela exógena KS do rendimento de capital EBE. 

 A dívida (juros, dividendos) -iS DS , que é fortemente negativa no ano base 
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(2005), servida por uma taxa de juros iS endógena, calculada da mesma forma 

que iH. 

 Duas transferências ligadas à previdência social privada: Contribuições à 

previdência privada 1

n

LS LSi i i i

i

T wl Y



e a soma de outras transferências das 

famílias 1

( )
n

Sh Sh Lh i i i

i

T wl Y 


  
. 

 Uma parcela exógena ATS de outras transferências AT, que são assumidas como 

uma parcela fixa do PIB.  

E à subtração de: 

 Transferências sociais de fontes privadas RS transferidas para as famílias 

1

m

S Sh Sh

h

R N



, conforme definido na equação 14, que define o rendimento 

primário bruto das famílias.  

 Taxas pagas pelas empresas TIS  ao governo.  

Desta forma: 

 
1

( )
m

S KS LS Sh S S ATS T S IS

h

RDB EBE T T i D A R T 


        (21) 

A razão entre a formação bruta de capital das firmas GFCFS e a sua renda disponível 

bruta RDBS é assumida como constante; de forma similar às famílias e de acordo com as 

contas nacionais sua capacidade de autofinanciamento CAFS surge da diferença entre 

RDBS e GFCFS. A dívida líquida das empresas DS é então calculada a partir de sua 
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capacidade de autofinanciamento CAFS, seguindo a mesma especificação aplicada às 

famílias. 

 0

0

S S

S S

GFCF GFCF

RDB RDB
  (22) 

 S S SCAF RDB GFCF   (23) 

 
2

0
0

SS
PROJSS

CAFCAF
tDD


  (24) 

 

Governo ou Administração Pública 

Impostos, contribuições sociais e política fiscal: 

Os impostos e contribuições sociais formam a maior parte dos recursos do governo, 

conforme as fórmulas 25 a 30, a seguir: 

 
1

n

LG LTGi i i i

i

T wl Y


  (25)  

 



n

i

iYiYY YpT
i

1

  (26)  

  
1 1 1

i i

n n n

CONS i CONS ij j CONS i i i

i j i

T p Y C G I  
  

      (27) 

 SISIS EBET   (28) 
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 DBAIhIRhIRh RT   (29) 

 
1

( )
n

Gh Gh Lh i i i

i

T wl Y 


    (30) 

T é a soma de todos os impostos e contribuições sociais: 

 
1 1

m m

LG Y CONS IS IRh Gh

h h

T T T T T T T
 

        (31) 

 

Renda bruta, gastos públicos, investimentos e transferências: 

De modo análogo ao tratamento dado às famílias e às empresas (seguindo a lógica 

prevalecente na SAM), a renda bruta disponível do governo RDBG é a soma dos 

impostos e contribuições sociais, de parcelas exógenas KG do EBE, do ATG de "outras 

transferências" AT , e da dívida iG DG , de onde são subtraídos os gastos públicos pG G  e 

as transferências sociais Rh : 

 
1

n

G KG ATG T G G Gi i G

i

RDB T EBE A i D p G R 


 
      

 
  (32) 

Assume-se que os gastos públicos pG G crescem no mesmo ritmo que a renda nacional, 

sendo definido como uma fração constante do PIB: 

 
0

1

00

1

PIB

Gp

PIB

Gp
n

i

iGi

n

i

iGi 
  , (33) 
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As transferências sociais para as famílias Rh são definidas como: 

 
1

m

G Gh Gh

h

R N


  (34) 

Para as transferências sociais RG e RS, transferências per capita Gh e Sh são 

indexadas ao salário médio: 

  K  [G, S],  h  [1, m]   0

0

KhKh
w

w
   (35) 

Por último, a taxa de juros da dívida pública iG evolui de forma diferente que iH e iS, e é 

calibrada em dados históricos entre 1994 e 2005, variando de acordo com uma 

elasticidade  calculada segundo a razão entre a dívida pública e o PIB. 

O investimento público GFCFG, da mesma forma que os gastos públicos pG G, são 

considerados como uma fração constante do PIB. Para encontrar a capacidade de 

autofinanciamento do governo CAFG, subtraímos GFCFG e pG G, do RDBG, o que 

determina a variação da dívida pública, cuja acumulação é tratada da mesma forma que 

para as famílias e para as empresas: 

 0

0

G GGFCF GFCF

PIB PIB
  (36) 

 G G GCAF RDB GFCF   (37) 

 
2

0
0

GG
PROJGG

CAFCAF
tDD


  (38) 
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Resto do Mundo 

Fluxos de capital e capacidade de autofinanciamento: 

Os fluxos de capital entre o Brasil e o resto do mundo (RDM) não têm um 

comportamento específico definido, e são simplesmente determinados como o 

equilíbrio entre os fluxos de capital dos três setores institucionais domésticos (famílias, 

empresas e governo) para assegurar o equilíbrio contábil referente ao comércio exterior. 

Essa hipótese determina a capacidade de autofinanciamento do resto do mundo, que por 

sua vez determina a evolução da sua dívida líquida DRDM : 

 



n

GSHK

TK

n

GSHK

KK

n

i

iXi

n

i

iMiRDM ADiXpMpCAF
,,,,11

 (39) 

 
2
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PROJRDMRDM

CAFCAF
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  (40)

 

Por definição, a soma das capacidades de autofinanciamento dos quatro setores 

institucionais tem soma zero, e conforme suas posições líquidas compensam-se uma às 

outras tanto no ano base quanto no equilíbrio projetado.  

Por último, as outras transferências AT são definidas como uma parcela fixa do PIB: 

 
0

0

PIB

A

PIB

A TT   (41) 
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4.1.3.3. As escolhas dos setores produtivos 

A estrutura de contabilidade casada do IMACLIM-S BR facilita a incorporação de 

informações Bottom-Up na estrutura de equilíbrio geral, em particular no que diz 

respeito aos fluxos energéticos, de forma a aprofundar a representação das escolhas de 

produção dos setores produtivos. Esta estrutura de contabilidade casada se distancia do 

modelo clássico, que consiste em pressupor uma função de produção (como por 

exemplo, uma função do tipo CES) calibrada no ano base, usando a hipótese de que 

aquele comportamento observado era ótimo. Como citado anteriormente, o IMACLIM-

S BR inova neste sentido, e pode incorporar informações BU de duas formas:  

i. Através de uma integração com um modelo BU: neste caso a função de 

produção macroeconômica que descreve as escolhas dos coeficientes técnicos de 

acordo com os preços relativos é definida pelo modelo BU. Por exemplo, a 

função de produção do setor elétrico é substituída pelos coeficientes calculados a 

partir dos resultados do programa de otimização do MESSAGE no horizonte de 

tempo projetado. 

ii. Através da calibração de formas reduzidas de um modelo BU ou de curvas de 

custo marginal de abatimento, conforme descrito em Ghersi & Hourcade (2006) 

e mais à frente neste capítulo.  

 

Na ausência de informações BU específicas para determinado setor (como para o setor 

Resto da Economia), as escolhas de produção são limitadas por assíntotas técnicas que 

definem consumos mínimos dos fatores de produção. De forma semelhante ao 

tratamento proposto por Ghersi & Hourcade (2006), essa hipótese restritiva é feita de 
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modo que as parcelas variáveis dos consumos unitários dos fatores de produção são 

substituíveis de acordo com uma função CES, onde a existência de uma parcela fixa 

desses consumos implica que as elasticidades de substituição totais entre os fatores 

(soma das parcelas fixas e variáveis) não são constantes, mas decrescem ao se 

aproximar das assíntotas.  

Sob estas hipóteses e restrições, no cenário de mitigação, a minimização dos custos 

unitários de produção levam à formulação dos consumos unitários dos fatores 

secundários αji, trabalho li e capital ki , que podem ser escritos como a soma dos 

consumos mínimos (definidos pela assíntota) e um consumo acima deste mínimo. A 

última parte corresponde à expressão de demandas pelos fatores de produção numa 

função CES com uma elasticidade i (coeficientes de CIij, Li0 e Ki0 , que são 

calibrados no ano base).  
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onde 
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i

i
i






1
  (45) 

Entretanto esta soma é modificada para levar em conta uma combinação de progresso 

técnico endógeno (), e de rendimentos decrescentes (i). Este último fator impacta 

sobre o consumo de todos os fatores de produção, ao assumi-los elásticos ao volume 

produzido segundo uma elasticidade fixa Yi , que é calibrada sob a hipótese de custos 

marginais. 
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 (48) 

 

É importante ressaltar que o custo de capital pK considerado nas equações 41, 42 e 43 

está relacionado apenas ao capital produtivo. Por um lado, as escolhas de produção são 

baseadas nos custos dos fatores de produção, incluindo o do capital produtivo ki 

(calibrado no consumo de capital fixo da SAM). Por outro lado, as atividades das 

empresas e a regra de investimento (GFCF, equação 22), levam a uma alteração em sua 

posição financeira DS, cujo serviço não é considerado como fator de produção. 
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4.1.3.4. Consumo 

O consumo das famílias ihC foi definido sem a utilização de nenhuma função de 

utilidade explícita, como a soma de uma necessidade básica, exógena, comum a todas as 

classes, e um consumo acima desta necessidade básica, que varia segundo uma 

elasticidade-preço CPi (cujo valor utilizado foi de -0,3, baseado na versão francesa do 

IMACLIM-S) e uma elasticidade-renda CRi  (cujo valor utilizado foi de 0,6, também 

baseado na versão francesa do modelo).  

  i ≠ COMP          0
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  (49) 

Onde COMP representa os bens produzidos pelo setor Resto da Economia, e βih 

representa a fração do consumo de referência da classe h que corresponde às 

necessidades básicas (que arbitrariamente foi considerado 70% do consumo no ano 

base). 

CCOMPh corresponde à demanda por bens do setor Resto da Economia, que é 

simplesmente definido subtraindo-se os gastos com os outros bens da economia do 

orçamento familiar total para consumo, como a seguir: 

 CCOMP COMPh h ih ihp C R p C   (50) 
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4.1.3.5. Comércio internacional 

A competição nos mercados internacionais é definida pelos preços relativos. A razão 

entre as importações e a produção doméstica por um lado, e as quantidades exportadas 

por outro, são elásticas aos termos de troca, de acordo com elasticidades constantes
47

, 

que podem ser específicas para cada produto: 
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O tratamento diferenciado dado às importações e exportações reflete a hipótese que, 

apesar da evolução dos termos de troca, os volumes importados aumentam em 

proporção à atividade econômica doméstica (produção doméstica), enquanto as 

exportações não. As exportações são impactadas, entretanto, pelo crescimento do resto 

do mundo, de forma independente às variações dos termos de troca. Este fato é 

capturado ao assumir-se um volume extra de exportações Xi, exógeno. 

 

 

                                                           

47
 Estas elasticidades foram calibradas segundo o estudo “Trade Elasticities and Market Expectations in 

Brazil” preparado pelo Fundo Monetário Internacional em 2003 (Paiva, 2003).  
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4.1.3.6. Mercado de Trabalho 

O mercado de trabalho resulta da interação entre a demanda por trabalho dos sistemas 

produtivos, que é igual à soma de suas demandas por este fator li Yi , e a oferta de 

trabalho suprida pelas famílias. A quantidade de trabalho ofertada pelas famílias L0 

cresce segundo hipóteses exógenas (demografia e evolução da produtividade do 

trabalho), em um ritmo constante para todas as classes, considerando um trabalho de 

tempo integral para a população ativa no equilíbrio, no ano base e no futuro. Entretanto, 

o modelo permite uma taxa de desemprego positiva u, e dessa forma, a equação de 

equilíbrio do mercado de trabalho pode ser escrita como: 

   0

1

(1 ) 1
n

L i i

i

u L l Y


    (53) 

Ao invés de explicitar o comportamento da oferta de trabalho no cenário de referência, 

o modelo alternativamente trata como exógeno a taxa de desemprego total u, ou o 

crescimento real w do salário médio w. 

 uu   (54a) 

  www  10  (54b) 

Mudanças no nível de emprego correspondentes à evolução de u são divididas segundo 

as classes de renda das famílias de acordo com suas taxas de desemprego específicas uh : 

 
0

0
u

u
uu hh   (55) 
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Desta forma,  NUh é o número de pessoas desempregadas na classe h. 

   01 hLhUh LuN   (56) 

NLh, o número de pessoas empregadas na classe h (definido como(1+L) Lh0 – NUh ) 

permite determinar a parcela Lh da renda total do trabalho que pertence à classe h: 
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  (57) 

 

Curva de salários 

O modelo IMACLIM-S BR usa uma curva de salários no cenário de mitigação para 

descrever a negociação de salários no mercado de trabalho. Quando a taxa de 

desemprego é alta, os trabalhadores aceitariam receber salários menores, mas quando a 

taxa de desemprego é baixa, as firmas aceitariam pagar salários mais altos. Com esta 

abordagem em mente, foi utilizada uma elasticidade 
wU

  para definir esta relação, 

calibrada conforme uma publicação da CEDEPLAR/UFMG em 2009, denominada 

"Curvas de salários dinâmicas: Um estudo dos determinantes da histerese do 

desemprego no Brasil.” (Santolin & Antigo, 2009). 
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4.1.3.7. Equilíbrio dos Mercados 

Mercados de bens: 

O equilíbrio do Mercado de bens se dá por um simples balanço entre recursos (produção 

doméstica e importações) e usos (consumo doméstico, investimentos e exportações). 

Graças ao processo de hibridização, esta equação é escrita em ktep para bens 

energéticos, sendo consistente com o Balanço Energético Nacional para o ano 2005. 

 iiiiii XIGCMY   (59) 

 

Investimentos e fluxos de capital: 

As taxas de juros efetivas para as família iH e para as empresas iS, estabelecem o 

equilíbrio do mercado de capitais: elas variam i entre o valor do ano base e o valor 

final projetado, e impactam diretamente na renda disponível das famílias RDBH e das 

empresas RDBS , consequentemente em suas decisões de investimento GFCFH e 

GFCFS , de forma a igualar a oferta de capital correspondente ao comportamento do 

governo GFCF e GFCFG , para demandar bens de investimento pIi Ii. Esta demanda, por 

sua vez, é restrita pela hipótese de que a razão de cada um de seus componentes Ii ao 

consumo total de capital fixo (soma de ki Yi) é constante. Em outras palavras, o capital 

imobilizado em todos os setores produtivos é suposto homogêneo, e todos os seus 

componentes variam como o consumo total de capital fixo. 
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  K  [H, S]     iKK ii  0  (60) 
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O fechamento do modelo é fundamentalmente feito sobre a oferta de investimentos dos 

agentes, que se ajustam às demandas por investimento dos setores produtivos. Através 

de uma alteração das taxas de juros são observadas flutuações nos fluxos financeiros 

entre credores e devedores, e eventualmente na evolução da sua posição financeira 

líquida.  

É importante ressaltar que o IMACLIM-S BR possui uma estrutura bastante flexível, 

sendo possível tratar os diversos comportamentos descritos acima de formas 

alternativas. Portanto, o IMACLIM-S BR proporciona uma plataforma robusta, que 

permite organizar o diálogo em torno das políticas climáticas e energéticas entre 

engenheiros e economistas, e até mesmo entre economistas de diferentes escolas. 

A seguir serão apresentadas as diferentes formas de inserção de informações Bottom-Up 

na estrutura de equilíbrio geral do modelo IMACLIM-S BR. 
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4.2. A inserção de informações Bottom-Up no IMACLIM-S BR 

Nesta seção serão descritas as diferentes formas com que o modelo Top-Down 

IMACLIM-S BR recebe as informações setoriais, ou Bottom-Up. Nesta versão, o 

modelo IMACLIM-S BR pode receber essas informações BU de duas formas distintas.  

 

4.2.1. Progresso técnico induzido como uma fronteira dinâmica de 

produção 

Para avaliar os efeitos de altas taxas de carbono (ou metas de redução de emissões 

bastante restritivas) é necessário ter uma descrição da economia em termos monetários e 

físicos, de forma a não ser preciso confiar na representação de funções com coeficientes 

constantes, seja qual for o desvio do cenário de referência, como já discutido 

anteriormente nesta tese. É bastante improvável que a elasticidade de substituição entre 

capital, trabalho e energia a um preço de carbono de 10 R$/tCO2 continue válida para 

um preço de carbono de 1000 R$/tCO2. Isto vale não só para os setores industriais, mas 

também para produção agregada do setor Resto do Mundo, e para as funções de 

demanda, devido às transformações estruturais da economia induzidas pela política 

climática. Também é de se esperar que em algum horizonte de tempo essas 

possibilidades de ajuste e substituição possam se esgotar, tanto do lado da demanda 

quanto da oferta, mais uma vez contrariando a lógica por trás das funções do tipo CES. 

Também é necessário trabalhar sob uma estrutura de crescimento endógena, o que é 

consistente com a hipótese de que o progresso técnico induzido altera a economia. Além 

disso, esta abordagem permite fazer uma clara distinção entre a abordagem tradicional, 
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que representa as possibilidades de substituição em uma fronteira de produção num 

certo tempo. Na abordagem do IMACLIM-S BR, diversas fronteiras de produção são 

possíveis, consequências de diferentes vetores de preços relativos, apresentando assim 

um grande avanço em relação às fronteiras de produção estáticas, que são calibradas em 

dados de diversas décadas no passado e por isso não conseguem representar uma 

fronteira de produção muito diferente da observada no passado. 

 

 “Uma mudança nos preços relativos dos fatores de produção é por si 

só um incentivo às inovações e invenções de certo tipo - àquelas 

dirigidas a proporcionar uma economia do uso do fator de produção 

que se tornou relativamente mais caro
48

" (Hicks, 1932, p. 124). 

 

A Figura 4.2 a seguir, publicada pela primeira vez por Ruttan (2002) e adaptada de 

Ghersi & Hourcade (2006), ilustra este ponto: 

 

                                                           
48

 Tradução livre do autor desta tese. 
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Figura 4.2 – Progresso técnico induzido como uma fronteira dinâmica de produção 

Fonte: Ghersi & Hourcade (2006) a partir de Ruttan (2002) 

 

As diferentes formas de produção são representadas na Figura 4.2 como a combinação 

de dois fatores em torno de isoquantas unitárias. A isoquanta ft descreve o conjunto de 

combinações de fatores disponíveis no tempo t, dos quais os preços relativos pt 

implicam na escolha de Ot. No tempo t+n, assumindo alguma alteração tecnológica e a 

manutenção dos preços relativos pt+n = pt, a combinação ótima dos fatores terá se 

alterado de Ot para Ot+n, numa nova isoquanta ft+n. Entretanto, se os preços relativos 

tivessem se alterado para p't+n, a economia iria gerar f 't+n ao invés de ft+n, e o novo 

ponto ótimo seria O't+n.  A exploração desde o tempo t da gama de preços relativos 

revela o que Ahmad (1966) chama de curvas de possibilidade de inovação (innovation-

possibility curves), que é um envelope Ft+n das possíveis funções de produção ft+n. No 

tempo t+n, juntamente com o envelope dado, as funções f mutuamente se excluem: se o 

cenário de referência leva a ft+n, um choque instantâneo nos preços relativos vai 
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modificar a escolha tecnológica para St+n ao invés de O't+n, já que f 't+n não seria uma 

opção disponível no curto prazo. 

Com esta lógica em mente, o IMACLIM-S BR se utiliza de informações Bottom-Up 

para descrever as curvas de possibilidade de inovação. A incorporação dessas 

informações setoriais se dá de duas formas distintas, descritas a seguir: 

i. A primeira delas é através de curvas de custo marginal de abatimento (MACC), 

que nesta tese foram utilizadas para descrever o comportamento dos setores 

industriais frente à política climática. As MACC utilizadas são derivadas 

daquelas publicadas no Low Carbon Study, citado anteriormente nesta tese. 

ii. A segunda forma utilizada foi o acoplamento entre o IMACLIM-S BR e o 

MESSAGE, modelo BU de otimização de energia. Neste caso o MESSAGE foi 

utilizado apenas para a otimização do sistema elétrico, que frente a uma política 

climática se adaptaria de forma a gerar energia elétrica ao menor custo possível. 

A possibilidade de incorporação dessa dinâmica de comportamento do setor 

elétrico frente a diferentes preços relativos é o que normalmente falta aos 

modelos CGE tradicionais, e que se torna possível no IMACLIM-S BR devido 

ao seu sistema de contabilidade casada, conforme descrito em detalhes no 

Capítulo 3 desta tese. 
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4.2.2. Incorporação de informações BU a partir de curvas de custo 

marginal de abatimento 

De modo geral, as curvas de custo marginal de abatimento (MACC) podem ser geradas 

por diferentes métodos: a partir de informações de especialistas, sendo construídas sob 

diferentes hipóteses adotadas por técnicos, que consistem em definir para as diferentes 

medidas de mitigação possíveis, seus respectivos custos e potenciais de abatimento de 

emissões. Outra forma possível de geração destas curvas é a partir da derivação do custo 

e do potencial de abatimento a partir de rodadas de modelos BU ou TD, cada um com 

suas vantagens e desvantagens, bem descritas em Kesicki (2010). 

O modelo IMACLIM-S BR apresenta uma estrutura de equilíbrio geral construída 

especialmente para receber informações setoriais ou BU. Na prática, o modelo pode 

receber essas informações num formato compacto, como o das MACC, e com isso 

simular o comportamento dos setores produtivos frente a uma política climática, 

simulando toda essa dinâmica dentro desta estrutura de equilíbrio geral, onde os 

feedbacks e custos macroeconômicos são plenamente considerados. Portanto, nesta tese, 

as MACC foram ajustadas e corrigidas pela nova conjuntura econômica encontrada no 

novo equilíbrio em 2030 (como por exemplo, preço dos combustíveis ou custo do 

capital). Desta forma, o IMACLIM-S BR pode enriquecer e avançar na discussão não só 

das MACC, mas também dos efeitos de políticas climáticas na economia do Brasil. 

A partir das informações das curvas de custo marginal de abatimento é possível a 

construção de curvas de possibilidade de inovação (innovation possibility curves), 

baseadas em um conhecimento técnico tangível, sendo esta uma alternativa à 

abordagem CGE clássica que utiliza funções de produção do tipo CES. Estas curvas 
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foram construídas para seis setores industriais (papel e celulose, cimento, siderurgia, 

alumínio, química e mineração). 

Os dados para a construção das curvas de possibilidade de inovação foram extraídos das 

MACC disponíveis no Low Carbon Study (De Gouvello et al, 2010) e de uma 

publicação do IPEA (Seroa da Motta et al, 2012), que fez um estudo sobre as MACC do 

Low Carbon Study de forma a tratar o problema dos custos negativos
49

.  

Para cada setor tem-se uma lista das medidas de mitigação que podem ser 

implementadas dentro de 20 anos (2010-2030), associando o custo total da medida a um 

abatimento de emissões de CO2, fornecendo então o que pode ser chamado de preço de 

carbono. O preço de carbono é calculado como o preço mínimo médio (no período de 

20 anos analisado) que torna lucrativa a implementação da medida de mitigação. Nesse 

cálculo, juntamente com um cenário exógeno para o crescimento dos setores, e uma 

trajetória também exógena de preços dos energéticos, os custos de capital (ligados ao 

investimento em novos equipamentos, por exemplo), são equilibrados pelo alívio 

proporcionado no custo de carbono ligado a alterações no consumo energético, sejam 

elas ligadas a eficiência energética ou a substituições de combustíveis com alto 

conteúdo de carbono por combustíveis com baixo conteúdo de carbono. Tais 

informações setoriais são perfeitamente moldadas para calibrar uma curva de inovação 

para cada setor estudado, caso duas hipóteses sejam válidas: a) Que os níveis de 

consumo de combustíveis e os investimentos adicionais necessários para a mudança de 

tecnologias empregadas sejam proporcionais ao nível de produção, o que permite 

associar o preço do carbono a variações na intensidade energética, e não a níveis 

                                                           
49

 Novamente aqui aparece o problema da lacuna de eficiência energética (energy efficiency gap) citada 

no Capítulo 2 desta tese, e que foi uma das origens dos debates entre as abordagens Bottom-Up e Top-

Down, que retorna agora no contexto das mudanças climáticas. 
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absolutos do consumo energético. b) Que as opções de mitigação consideradas são 

cumulativas e independentes. Se estas condições forem válidas, para cada setor 

estudado e para cada fonte de energia, é possível ter um conjunto de pontos que 

relacione o nível de preço do carbono (implementado entre 2010 e 2030) com a 

intensidade energética em 2030 (resultante da adoção de todas as medidas de mitigação 

com custos associados menores que o preço de carbono).  

A partir daí é possível extrapolar estes pontos e descrever uma função contínua que 

expresse as informações setoriais em um formato compacto na estrutura Top-Down, 

mantendo total consistência com as informações Bottom-Up. 

De modo geral, a maioria dos setores estudados (nesta tese 6 diferentes setores 

classificados como indústria pesada) apresentaram o mesmo tipo de comportamento 

frente a um aumento do preço do carbono, e as MACC podem ser divididas em três 

partes: 

i. Para preços baixos de carbono, as medidas de eficiência energética são 

rapidamente implementadas, e a intensidade energética dos setores atinge uma 

assíntota. 

ii. Para preços médios de carbono, as medidas de mitigação implementadas são 

aquelas que dizem respeito à substituição de combustíveis fósseis por biomassa 

renovável. 

iii. Para preços altos de carbono, as medidas de mitigação dizem respeito à 

substituição de combustíveis fósseis com alto conteúdo de carbono por gás 

natural, que possui menor conteúdo de carbono. 

As características apresentadas por estas medidas de mitigação favoreceram a utilização 
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de funções específicas, que apresentam assíntotas superiores e inferiores, como a função 

arco-tangente. Além disso, pode-se mostrar que para ganhos de eficiência, o nível de 

intensidade energética apenas depende da razão entre o preço de energia (incluindo o 

custo do carbono num cenário de políticas climáticas) e o preço do capital.   

Para cada setor foi possível calcular uma função arco-tangente que liga a intensidade 

energética total à razão entre o preço da energia e o preço do capital ( ) 

pela interpolação do conjunto de pontos: ,  onde alphaE 

é o coeficiente técnico relacionado ao consumo de energia, pE é o preço da energia, pK 

é o preço do capital,  é o ganho percentual de eficiência energética de cada medida de 

mitigação, e ti é o preço de carbono relacionado.  

Além disso, sob a hipótese de minimização dos custos de produção, pode-se mostrar 

que a intensidade de capital pode ser derivada da função de intensidade energética 

através da fórmula: 

 

Onde kappa é a intensidade de capital do setor, pE o preço da energia e pK o preço do 

capital. 

Desta forma foram calculadas para cada setor curvas de possibilidade de inovação 

tecnológica, baseadas nas possibilidades de substituição entre energia e capital, 

verdadeiramente consistentes com as informações setoriais apresentadas por 

especialistas. Ademais, pode-se ver que o nível de substituição depende da razão , e 



144 
 

não apenas do preço de carbono, o que permite a inclusão de efeitos de variações nos 

preços devido ao novo cenário econômico ditado pelo modelo de equilíbrio geral, 

levando a uma nova análise das MACC. A Figura 4.3, a seguir, apresenta um exemplo 

de função arco-tangente utilizada para modelar as curvas de possibilidade de inovação 

tecnológica. 

 

Figura 4.3 – Exemplo de curva de inovação tecnológica 

Fonte: Elaboração própria 

 

Na figura anterior foi apresentada uma das curvas de possibilidade de inovação 

tecnológica utilizadas no modelo. No eixo das ordenadas (Y), está representado o 

coeficiente técnico do consumo de energia em determinado setor ( ). No eixo das 

abscissas (X) está representada a razão . Pode-se observar que quando , aproxima-

se de 0,7, devido, por exemplo ao aumento dos preços de energia devido a uma taxa de 

carbono, há uma forte transição, e  diminui rapidamente, representando a 

implementação de novas tecnologias para evitar a taxa de carbono em questão. Pode-se 
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perceber que após este valor,  atinge a assíntota inferior, representando uma limitação 

física (ou a falta de novas medidas de mitigação disponíveis) que possam ser 

implementadas para aliviar o pagamento da taxa de carbono. Esta representação mais 

realista de limitações físicas (leis da termodinâmica, por exemplo), é mais uma razão 

pela qual o uso de funções de produção do tipo CES é criticado nesta tese. Neste mesmo 

caso, com uma taxa de carbono crescente, uma função do tipo CES continuaria 

indicando uma diminuição do conteúdo energético no setor, a despeito de limitações 

técnicas ou físicas. Esta distorção causada pelo uso de funções de produção do tipo CES 

pode levar a análises bastante equivocadas quanto aos efeitos macroeconômicos de 

políticas climáticas, e está muito bem documentada em Ghersi & Hourcade (2006). 

 

4.2.3. Integração do IMACLIM-S BR com o MESSAGE 

Neste item será descrita a metodologia desenvolvida para a integração do modelo 

IMACLIM-S BR com o MESSAGE. A natureza híbrida do IMACLIM-S BR e seu 

sistema de contabilidade casada permite que seja efetuada uma ligação forte (hard link) 

com o modelo MESSAGE, pois ambos podem trocar informações em termos de fluxos 

físicos, relativos às quantidades de energia (demanda total por energia elétrica, total de 

gás natural utilizado pelo setor elétrico, etc), e em valores monetários (preços dos 

combustíveis, investimentos totais necessários, etc). 
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4.2.3.1. O modelo MESSAGE 

O MESSAGE (Model for Energy Supply System Alternatives and their General 

Environmental Impacts) é um modelo Bottom-Up, de otimização, utilizado para o 

planejamento do sistema energético, análises de políticas energéticas e desenvolvimento 

de cenários de médio e longo prazo. O modelo foi desenvolvido originalmente no 

IIASA (International Institute for Applied System Analysis) para a otimização de um 

sistema energético (com suas demandas e suas ofertas). A IAEA adquiriu a última 

versão do modelo e diversas atualizações vêm sendo realizadas, especialmente a 

introdução de uma interface amigável, de forma a facilitar a sua aplicação.  

O modelo fornece uma estrutura para representação do sistema energético com a 

possibilidade de grande detalhamento de todas as suas interdependências, desde a 

extração dos recursos, importações e exportações, transformação de energia, 

transmissão e distribuição, até o uso final. Os cenários no MESSAGE são simulados de 

forma a minimizar o custo total do sistema energético segundo as restrições impostas 

pelo modelador. Dadas estas informações e outras variáveis de cenário, como a 

demanda por serviços energéticos, o modelo projeta a evolução do sistema energético 

desde o ano base até ano final do horizonte estudado. O modelo então apresenta as 

capacidades instaladas por tipo de tecnologia, entradas e saídas de energia, custos, 

emissões e outros. 

O princípio matemático do MESSAGE é a otimização de uma função-objetivo sujeita a 

um conjunto de restrições que definem a região viável que contém as soluções possíveis 

do problema. O valor da função objetivo ajuda a escolher a melhor solução, de acordo 

com um critério específico, usualmente a minimização do custo. Em uma classificação 
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mais geral, o MESSAGE é um modelo de programação inteira mista (permitindo que 

algumas variáveis sejam definidas como inteiras), utilizado para a otimização de um 

sistema de energia (IAEA, 2007).  

O modelo foi projetado para formular e avaliar diferentes estratégias para o suprimento 

de energia, em consonância com restrições tais como limites de investimentos, 

disponibilidade e preço de combustíveis, regulação ambiental e taxas de penetração de 

mercado para novas tecnologias, dentre outras. Aspectos ambientais podem ser 

avaliados contabilizando-se e, se necessário, limitando-se, as emissões de poluentes por 

diversas tecnologias em vários níveis da cadeia energética. Isso ajuda a avaliar o 

impacto de regulações ambientais no desenvolvimento do sistema energético (IAEA, 

2007). 

As informações no modelo estão organizadas em Variáveis: fluxos, capacidades de 

produção e estoques; e Restrições: balanços de fluxos (extração, conversão, transporte, 

distribuição, uso final), limites (absolutos ou relativos) para as atividades, dinâmicas 

(intertemporais) e contábeis. 

A representação do sistema energético no MESSAGE se dá pelo conceito de cadeia de 

produção da energia, que envolve a representação do processo de produção de energia 

desde a extração até seu uso final, passando pelos processos de conversão de energia 

(geração de energia, transmissão e distribuição), conforme ilustra a Figura 4.4, a seguir. 
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Figura 4.4 – Representação das Cadeias Energéticas no MESSAGE 

Fonte: IAEA, 2007 

Durante o processo de otimização o MESSAGE computa a necessidade de novas 

capacidades de geração por tipo de tecnologia, levando em conta as capacidades já 

instaladas e sua vida útil. Essa modelagem do sistema energético existente aumenta a 

quantidade e qualidade das informações disponibilizadas pelo modelo de forma 

considerável. Com a inserção dos custos de investimento para cada tipo de tecnologia, o 

modelo pode então calcular os investimentos totais necessários para um determinado 

ano, em um determinado cenário, o que é uma informação extremamente valiosa. Com a 

integração do MESSAGE com um modelo de equilíbrio geral, o IMACLIM-S BR, 

pode-se avaliar precisamente os efeitos da expansão do sistema energético
50

 na 

economia do país. Esta foi a principal motivação da integração entre os dois modelos. 

O cenário de referência utilizado nas simulações desta tese foi baseado em um trabalho 

feito anteriormente por Pereira Jr. et al (2013). A descrição das cadeias energéticas foi a 

                                                           
50

 Nesta tese, a integração foi restrita ao setor elétrico, devido a limitações de tempo. 
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mesma, entretanto, variáveis como a demanda por energia elétrica foram alteradas de 

modo a serem compatíveis, em valor absoluto, com aquelas descritas no PNE 2030, e 

dessa forma pode-se chegar então a uma matriz elétrica semelhante à encontrada no 

cenário B1 do PNE.  

Nos cenários de mitigação, onde a política climática altera o nível de atividade da 

economia, os preços dos combustíveis, e consequentemente a demanda por energia 

elétrica, essas variáveis alimentaram o MESSAGE através do modelo de equilíbrio 

geral, o IMACLIM-S BR, conforme será detalhado mais à frente. A Figura 4.5, a seguir, 

apresenta as cadeias energéticas consideradas neste estudo. 
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Secundária(2) Energia FinalImportação

Gás Natural 
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Figura 4.5 – Cadeias energéticas consideradas no estudo 

Fonte: Pereira Jr. et al (2013) 
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Para atender à demanda de energia elétrica projetada neste estudo, foram consideradas 

como usinas candidatas: hidrelétricas, pequenas centrais hidrelétricas, termelétricas a 

carvão, termelétricas a gás natural, termelétricas a óleo, usinas nucleares, termelétricas a 

bagaço de cana-de-açúcar, termelétricas a biogás, usinas eólicas e usinas solares CSP.  

Considerou-se também a possibilidade de expansão das linhas de transmissão de energia 

para intercâmbio entre os subsistemas, além da redução da demanda de energia pela 

introdução de geração de energia solar fotovoltaica e solar térmica para aquecimento de 

água. A Tabela 4.5, a seguir, apresenta os dados técnico-econômicos das tecnologias 

disponíveis nos cenários simulados (Pereira Jr. et al 2013). 

 

Tabela 4.5– Dados técnico-econômicos das tecnologias disponíveis 

Tecnologia 

Potência 

total 

(MW) 

Fator de 

capacidade 

(%) 

Custo fixo 

O&M  

(US$/kW-

year) 

Custo 

variável 

O&M  

(US$/MWh) 

Heat 

Rate 

(Btu/kW

h) 

Tempo de 

construção 

(anos) 

Vida útil 

(anos) 

Custo de 

investimento 

(US$/kW) 

PCC – Carvão 

nacional 
600 40 28 4.7 10,350 4 35 2,100 

PCC – Carvão 

importado 
600 50 28 7.0 9,200 4 35 2,100 

GN – Ciclo 

aberto 
250 40 12 4.0 10,800 2 20 850 

GN – Ciclo 

combinado 
500 60 18 2.3 8,800 3 20 1200 

Nuclear - G III 1,000 85 92 0.6 10,500 6 40 3,500 

Biomassa - 

Retrofit 
100 67 10 14.0 9,450 2 20 1,500 

Biomass - Green 

Field 
100 67 65 7.0 9,800 2 20 1,900 

Biogás 30 50 169 - 13,650 2 20 2,400 

Eólica Onshore 50 30 31 - - 2 20 2,500 

Eólica Offshore 100 30 87 - - 3 20 3,500 

Solar 

Fotovoltaica 
100 40 12 - - 2 20 5,900 

Solar CSP 5 20 58 - - 3 20 4,800 

Grandes 

Hidroelétricas 
1,000 50 29 - - 6 50 1,800 

Hidrelétricas 

médias 
300 55 29 - - 3 50 2,100 
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PCH 30 50 29 - - 2 50 2,600 

Transmissão 1,000 - 23 5.0 - 1 25 1,500 

Fonte: Pereira Jr. et al, (2013) a partir de EIA/DOE (2011), IEA (2010) e EPE 

(2007) 

 

A Agência Internacional de Energia estima os níveis de custo de investimento para que 

as referidas tecnologias atinjam estágios comerciais e o ano em que este custo é atingido 

com base em projeções utilizando curvas de aprendizagem. Dessa maneira, segundo 

Pereira Jr. et al (2013), foi feita uma estimativa da evolução destes custos com base na 

projeção da expansão de cada uma destas tecnologias do cenário de referência mundial 

(current policies) do World Energy Outlook (WEO) 2050, da Agência Internacional de 

Energia, permitindo o cálculo das novas taxas de progresso técnico, utilizadas nesta 

tese, como mostra a Tabela 4.6, a seguir. 

Tabela 4.6– Evolução dos Custos de Investimento 

Tecnologia 
Custo de Investimento (US$/kW) 

Estágio 

Comercial 

(US$/kW) 

Taxa de 

Progresso 

Técnico 2010 2015 2020 2025 2030 

Eólica Onshore 1.500 981 900 834 773 900 24% 

Eólica Offshore 3.500 2.121 1.916 1.751 1.600 1.600 27% 

Solar Fotovoltaica 5.900 3.312 2.586 2.217 1.900 1.900 26% 

Solar CSP 4.800 2.794 2.677 2.394 2.141 1.500 15% 

Fonte: Pereira Jr. et al (2013), com base em IEA (2010) 

  

Como visto nesta breve descrição do MESSAGE, que nesta tese foi utilizado apenas 

para a otimização do setor elétrico, o modelo projeta variáveis como o tipo de 

tecnologia e o total de investimentos necessários para minimizar o custo total do sistema 

elétrico, em equilíbrio parcial. Por um lado, o MESSAGE pode informar ao IMACLIM-

S BR, com clareza, qual seria o comportamento do setor elétrico frente a uma política 
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climática. Por outro lado, a sua integração com o IMACLIM-S BR permitiria então um 

feedback macroeconômico importante, normalmente desprezado por modelos Bottom-

Up: A implementação de políticas climáticas abrangentes, nesta simulação representada 

pela criação de um mercado de cotas de emissão de CO2,  alteraria os preços relativos 

dos energéticos, assim como o nível de demanda por energia.  

Apesar de o MESSAGE possuir a capacidade de simular taxas de carbono ou limitar as 

emissões totais do setor elétrico, o uso deste recurso em equilíbrio parcial é bastante 

limitado, e vai contra a lógica de equilíbrio geral proposta nesta tese. A justificativa para 

esta colocação é bastante simples, e é apresentada nos próximos parágrafos. 

No caso de uma taxa de carbono sobre os combustíveis fósseis, em equilíbrio parcial, a 

demanda por energia elétrica no MESSAGE não seria alterada por esta política, e os 

preços dos energéticos não seriam corrigidos corretamente, já que estes também são 

influenciados por outros setores consumidores de energia (indústria, transportes, 

consumo final), evidenciando a visão parcial do problema.  

No caso de um mercado de cotas de emissão de CO2, que é o caso simulado com esta 

integração, e com uma hipótese de uma meta de redução total de emissões do país, 

digamos de X% em relação ao ano base, não se pode afirmar, sob a perspectiva de 

equilíbrio parcial do MESSAGE, qual seria a redução ótima do setor elétrico, Y%, de 

forma a minimizar o custo total do país para chegar a este nível de abatimento.  

Se a meta de redução imposta no MESSAGE ao setor elétrico fosse maior que Y%, o 

MESSAGE irá calcular um cenário com uma penetração maior de energias limpas e 

renováveis, entretanto, o custo total de mitigação para o país será maior do que se 

houvessem investimentos em outro setor com menor custo marginal de abatimento. Por 
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outro lado, caso a meta de redução imposta ao setor elétrico em equilíbrio parcial fosse 

menor que Y, outros setores da economia teriam que fazer investimentos em medidas de 

mitigação com custo marginal de abatimento superior àquelas disponíveis no setor 

elétrico, e mais uma vez o custo total da mitigação para o país seria maior que o custo 

minimizado.  

Desta forma, fica claro que a minimização do custo total de abatimento do país só pode 

ser calculada sob uma perspectiva de equilíbrio geral, onde outros setores e outras 

medidas de abatimento estão disponíveis, a diferentes custos. Esta foi exatamente a 

principal motivação para a integração do MESSAGE com o modelo de equilíbrio geral 

IMACLIM-S BR. 

 

4.2.3.2. Metodologia de integração do IMACLIM-S BR com o 

MESSAGE 

O primeiro passo aqui foi o de adaptar o cenário construído por Pereira Jr. et al (2013) 

ao cenário de referência desta tese, que é baseado no cenário B1 do PNE 2030 (EPE, 

2007). Após obtido um cenário de referência robusto para o Brasil em 2030, compatível 

com aquele descrito no PNE 2030, foi possível integrar o MESSAGE ao IMACLIM-S 

BR. Esta foi a primeira vez que um modelo Bottom-Up, de otimização do setor 

energético foi integrado ao IMACLIM-S, de modo a fornecer uma descrição muito mais 

precisa da evolução do setor elétrico do que uma simples função de produção calibrada 

com a estrutura de custos do ano base, como é o caso da maioria dos modelos CGE que 

estudam os efeitos econômicos de políticas climáticas. 
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Outro ponto extremamente positivo desta integração foi o fato de que o IMACLIM-S 

BR, por ser um modelo estático, apresenta os seus resultados apenas para o ano base e 

para o ano final do horizonte estudado
51

. Com o IMACLIM-S BR definindo os preços 

de energia e demanda por eletricidade em 2030, o MESSAGE pode calcular com 

precisão como se deu a expansão do setor elétrico durante a trajetória, neste cenário 

sendo fornecidos resultados a cada 5 anos, enriquecendo a análise. 

Para a integração entre os modelos, foi utilizada a versão do IMACLIM-S BR com 9 

setores, sendo 6 deles produtores de energia (biomassa, carvão, petróleo, gás natural, 

derivados de petróleo e eletricidade). A integração foi realizada de modo bastante 

simples, e pode ser descrita na Figura 4.6, abaixo. 

 

Figura 4.6 – Informações trocadas entre o IMACLIM-S BR e o MESSAGE 

Fonte: Elaboração própria 

 

No ponto inicial da simulação, no cenário de referência, o IMACLIM-S BR utiliza a 

                                                           
51

 Apesar de ser um modelo baseado na estática comparativa, de Samuelson, e não fornecer resultados 

intermediários no período estudado, existe toda uma dinâmica incorporada às sua estrutura, a partir de 

informações de modelos Bottom-Up, como o MESSAGE, ou de curvas de custos marginais de 

abatimento, possibilitando assim a simulação de profundas mudanças tecnológicas e estruturais na 

economia.  
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matriz elétrica conforme publicada pelo PNE 2030, cenário B1, que também norteou a 

elaboração do cenário de referência no Message, e dessa forma com cenários bastante 

próximos. Os preços dos energéticos calculados pelo IMACLIM-S BR em 2030 no 

cenário de referência são informados ao MESSAGE
52

 (10
6
 R$/ktep), assim como a 

demanda total por energia elétrica (ktep). O MESSAGE então calcula a nova matriz 

energética ótima para esta nova situação, e informa ao IMACLIM-S BR o consumo de 

cada energético pelo setor elétrico (ktep) e o total de investimentos necessários para a 

expansão do sistema elétrico desta nova forma (10
6
 R$/ktep). Esta operação é repetida 

algumas vezes até que a convergência entre os modelos seja plenamente alcançada, e se 

tenha um cenário de referência robusto. 

Após a calibragem do cenário de referência, os modelos estão prontos para rodar os 

cenários de mitigação, cuja política climática simulada foi a de um mercado de cotas de 

emissão de CO2. Com a meta de redução de emissões definida, o IMACLIM-S BR 

calcula um novo equilíbrio, com novos preços (incluindo novos preços dos diferentes 

energéticos) e novas demandas dos diferentes bens produzidos (incluindo nova 

demanda por energia elétrica). Essas informações são fornecidas ao modelo MESSAGE, 

que pode então calcular a matriz elétrica otimizada para esta nova realidade econômica. 

 Após a simulação no MESSAGE, informações sobre o consumo de combustíveis 

fósseis pelo setor elétrico e os investimentos necessários para a expansão do sistema 

elétrico são enviados ao IMACLIM-S BR. Com uma estrutura de geração de energia 

elétrica e com um volume de investimentos forçados no setor elétrico, o IMACLIM-S 

BR roda novamente em busca de um novo equilíbrio, onde novos preços relativos, novo 

                                                           
52

 Segundo a mesma premissa utilizada anteriormente para descrever a trajetória. Supõe-se que a evolução 

dos preços entre 2005 e 2030 foi suave e linear. Esta trajetória de preços para cada energético é então 

informada ao MESSAGE. 
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PIB e novos níveis de demanda por bens e serviços, nova taxa de desemprego, entre 

outros diversos indicadores macroeconômicos, definirão um novo contexto para a 

economia. Novamente os preços dos energéticos e a demanda por energia elétrica será 

informada ao MESSAGE, e assim sucessivamente até que haja uma convergência entre 

os modelos, em torno de uma única descrição da economia em função de determinado 

nível de abatimento de emissões de CO2. O número de interações necessárias para a 

convergência entre os modelos varia conforme a meta de redução proposta. 

Normalmente entre 3 e 7 interações são suficientes para que os modelos convirjam. 

Esta metodologia simples foi escolhida inicialmente para testar se a integração entre os 

modelos era possível, e para ver se os resultados de cada modelo iriam realmente 

convergir. Alguns pontos ainda precisam ser melhorados e aprofundados, como por 

exemplo, o custo da mão de obra e o custo de capital, que são calculados 

endogenamente pelo IMACLIM-S BR e podem representar um feedback importante no 

que diz respeito aos custos de investimento do MESSAGE, assim como os custos fixos 

de O&M.  

Outro ponto a ser melhorado num futuro breve é a descrição completa do setor 

energético no MESSAGE para simular novos cenários de referência, em horizontes 

mais longos, possivelmente até 2050, aumentando bastante a gama de aplicações desta 

ferramenta de modelagem. Esses pontos serão abordados pelo autor durante o seu 

período de pós-doutoramento. 
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5. Resultados e Discussão 

Neste capítulo são apresentados os resultados das simulações com o modelo descrito 

nos capítulos anteriores. A primeira parte do capítulo apresenta os resultados do cenário 

de referência e logo após, os resultados do IMACLIM-S BR com a economia brasileira 

agregada em 3 setores, de modo a permitir a realização, de forma mais ágil, de diversos 

testes de sensibilidade à parâmetros macroeconômicos exógenos, como, por exemplo, a 

elasticidade das importações e importações frente a diferentes preços relativos (preço 

dos bens domésticos X preço dos bens produzidos no resto do mundo). Nestas 

simulações, a política climática escolhida foi a implementação de uma taxa de carbono 

sobre os combustíveis fósseis. 

A segunda parte deste capítulo apresenta a versão de 9 setores do IMACLIM-S BR, 
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com um soft-link ao modelo de otimização de energia MESSAGE. O modelo 

MESSAGE foi o modelo Bottom-Up escolhido para simular o comportamento do setor 

elétrico frente a alterações dos preços relativos dos energéticos e a variações na 

demanda final devido aos efeitos macroeconômicos causados pela limitação das 

emissões totais. 

 

5.1. Cenário de Referência - 2030 

Como explicado no Capítulo 4, o cenário de referência foi projetado de forma a 

reproduzir as condições do cenário B1 do PNE 2030. O objetivo de reproduzir o cenário 

do PNE era o de conseguir para 2030 um cenário bem aceito pela comunidade 

científica. Com este cenário robusto como cenário de referência deste estudo, foram 

então simuladas as diferentes políticas climáticas com o IMACLIM-S BR, que nesta 

tese podem ser a taxa de carbono ou mercado doméstico de cotas de emissões, aliadas a 

diferentes estratégias do governo de reciclagem das receitas de carbono.  

Apesar do PNE 2030 já poder ser considerado defasado em 2013, com tendências claras 

do setor energético apontando em outras direções (EPE, 2011; EPE, 2012), quando o 

trabalho de preparação dos dados e hibridização começou em 2010, o PNE ainda era a 

fonte mais robusta de informações para a elaboração de um cenário de referência para 

2030
53

. 

Todas as hipóteses macroeconômicas do cenário B1 do PNE foram consideradas no 

cenário de referência desta tese, assim como o consumo de energia pelo setor produtivo 

                                                           
53

 No período de pós doutoramento o autor irá calibrar um novo cenário de referência a partir de hipóteses 

que mesclarão informações do PDE 2021 e PNE 2030.  
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e pela demanda final. Entretanto, como mencionado na introdução desta tese, na 

metodologia de elaboração dos cenários de longo prazo da EPE não há uma etapa final 

de verificação de consistência macroeconômica após a projeção da matriz energética de 

2030. Não há garantias de que as taxas de crescimento (no caso do cenário B1 são 

iguais a 4,1% ao ano até 2030) e outras variáveis macroeconômicas apontadas no início 

do estudo (e que baseiam as projeções setoriais) serão alcançadas quando a matriz 

energética calculada for "inserida" na economia. Esta verificação de consistência foi 

realizada com o IMACLIM-S BR, e os resultados obtidos são apresentados na Tabela 

5.1, a seguir. 

 

Tabela 5.1 - Resultados do cenário de referência frente ao cenário B1 do PNE 

Parâmetros Ano Base 2005 
PNE 

2030 

Projeção de 

Referência - 2030 

População (milhões) 185 239 239 

PIB total (bilhões, R$ 2005) 1938 5290 5055 

PIB crescimento anual 2,3% 4,1% 3,94% 

PIB mundial (% a.a.) - 3,0% 3,0% 

Relação dívida/PIB 51,6% 33,9% 37,2% 

Taxa de desemprego 6,9% - 6,9% 

Consumo de energia (Mtep) 165 403 403 

Emissões GEE (10
6
 t CO2) 330 925 925 

Fonte: Elaboração própria e EPE (2007) 

A tabela anterior apresenta as diferenças entre o ano base, o cenário B1 do PNE, e o 

cenário de referência calculado pelo IMACLIM-S BR. Pode-se observar que a taxa de 

crescimento do PIB projetado pelo PNE não é alcançado quando as hipóteses e 

parâmetros macroeconômicos daquele estudo são introduzidos no IMACLIM-S BR. 
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Apesar da diferença na taxa de crescimento anual do PIB não seja muito grande, de 

4,1% ao ano no PNE frente a 3,94% ao ano no IMACLIM-S BR, no final do período, 

em 2030, o PIB projetado pelo IMACLIM-S BR é 4,4% menor que o projetado pela 

EPE.  

A relação entre a dívida pública e o PIB também ficou em situação menos favorável 

nesta simulação do que o projetado pela EPE: 37,2% no IMACLIM-S BR contra 33,9% 

no PNE. Desta forma verifica-se a importância de se adicionar mais um passo na 

metodologia de elaboração dos cenários de longo prazo da EPE. Este passo seria o de 

verificar, após a projeção da matriz energética nacional, qual seria o efeito desta na 

economia, através de um modelo de equilíbrio geral. 

O consumo de energia e as emissões de GEE provenientes da produção e do uso de 

energia foram mantidos iguais aos valores do PNE, justamente para a comprovação ou 

não das hipóteses macroeconômicas do PNE frente à matriz energética por ele 

calculada
54

. 

 

5.2. IMACLIM-S BR com 3 setores produtivos - Resultados da aplicação de 

uma taxa de carbono sobre os combustíveis fósseis no Brasil em 2030 

Nesta versão do IMACLIM-S BR, elaborada especificamente para a análise de 

sensibilidade, os setores produtivos da economia brasileira foram agregados em três 

                                                           
54

 No período de pós doutoramento do autor, após o desenvolvimento do hard link entre o IMACLIM-S 

BR e o MESSAGE será possível que haja uma realimentação entre os dois modelos de forma que a 

demanda final e os preços relativos calculados pelo IMACLIM-S BR, já no cenário de referência, possam 

influenciar a projeção da matriz energética otimizada calculada pelo MESSAGE. O MESSAGE por sua 

vez calculará a nova matriz energética e os investimentos necessários para tal, que por sua vez também  

influenciarão a economia do Brasil, gerando novos preços e nova demanda. Estes passos serão repetidos 

até que os resultados dos dois modelos entrem em convergência. 
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setores produtivos: 

 Setor de Energia - Neste setor estão agregados os seis setores de energia 

disponíveis na matriz insumo-produto híbrida apresentada no capítulo 

anterior. 

 Setor industrial - Inclui os setores descritos anteriormente como indústria 

pesada e o resto da indústria, que inclui manufatura. 

 Serviços e Resto da Economia - Este setor inclui agropecuária, construção, 

transportes e serviços, representando a maior parte do valor adicionado da 

economia brasileira. 

Além dos 3 setores produtivos descritos acima, há os 4 setores institucionais como 

descrito no capítulo 4 desta tese: Famílias, Empresas, Governo e Resto do Mundo, com 

todos os fluxos monetários entre eles descritos em detalhes. 

A política climática escolhida aqui foi a taxa de carbono, que variou entre 0 e 200 reais 

por tonelada de CO2. Com a taxa de carbono igual a 0 reais por tonelada de CO2 temos, 

por definição, o cenário de referência. 

A seguir os resultados desta análise de sensibilidade serão apresentados. É importante 

ressaltar que os resultados são apresentados em termos de ganhos ou de perdas em 

relação ao cenário de referência, onde não existia a taxa de carbono. Desta forma, por 

exemplo, se o PIB no cenário de políticas climáticas for igual a 0,95 para um 

determinado nível de taxa de carbono, isto significa que o PIB neste cenário é 5% 

menor do que o PIB no cenário de referência. O mesmo tipo de interpretação se aplica 

para as outras variáveis apresentadas aqui, como nível de emissões, dívida pública e 



162 
 

índice de preços. Apenas a taxa de desemprego é apresentada em termos absolutos. 

Como dito anteriormente, nessa simulação a taxa de carbono variou entre 0 e 200 reais 

por tonelada de CO2, em intervalos fixos de 50 R$/tCO2. Para cada um dos níveis de 

taxa de carbono utilizados, foram simuladas as três diferentes formas de reciclagem da 

taxa de carbono recolhida pelo governo brasileiro, que foram descritas no final do 

capítulo anterior: 

 Opção A - Nesta opção o governo brasileiro decide utilizar todas as receitas de 

carbono para pagar a dívida pública.  

 Opção B - Nesta opção o governo brasileiro utiliza as receitas de carbono para 

diminuir os encargos trabalhistas, e, desta forma, estimular a criação de 

empregos. 

 Opção C - Nesta opção as receitas de carbono são utilizadas pelo governo 

brasileiro para aumentar o poder de consumo das famílias. Toda a receita 

recolhida referente à taxa de carbono é dividida igualmente entre as famílias. 

 

A Figura 5.1, a seguir, apresenta os resultados em termos de ganhos ou perdas no PIB 

em relação ao cenário de referência. É importante ressaltar aqui que foram simulados 

apenas 5 pontos entre 0 e 200 reais por tonelada de CO2. Por este motivo, as curvas 

apresentadas a seguir aparecem "linearizadas", entretanto, quando necessário, mais 

pontos foram inseridos na simulação para uma melhor observação do comportamento 

das curvas. 
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Figura 5.1 - Efeitos da política climática no PIB do Brasil em 2030  

Fonte: Elaboração própria 

 

Na Figura 5.1 pode-se observar que o PIB do Brasil é maior, para qualquer nível de taxa 

de carbono, quando adotada a Opção B, onde os encargos trabalhistas são reduzidos. A 

Opção C, por sua vez apresenta o segundo melhor resultado, sendo o PIB produzido 

nestas condições sempre superior ao produzido quando simulada a Opção A de 

reciclagem das receitas de carbono. Depois da condução de todos os testes de 

sensibilidade, pode-se perceber que a Opção B (redução dos encargos trabalhistas) é a 

opção que permite atingir o maior PIB, pois ela estimula a criação de novos empregos, e 

dessa forma aumenta a renda das famílias e seu respectivo consumo, produzindo um 

duplo dividendo
55

. 

 

                                                           
55

 Uma discussão interessante sobre instrumentos econômicos e o duplo dividendo pode ser encontrada 

em Seroa da Motta (2006). 
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Também é importante ressaltar que existe uma faixa muito interessante de taxas de 

carbono, onde pode ser observado o que chamamos de duplo dividendo, ou seja, ao 

mesmo tempo pôde ser observado um crescimento do PIB e uma redução nas emissões 

do país relativas ao uso e produção de energia. Na Figura 5.1 esta faixa aparenta estar 

entre 0 e 50 R$/tCO2. Esta faixa vai ser examinada em maior nível de detalhamento 

mais a frente neste capítulo. 

A Figura 5.2, a seguir, apresenta como o total de emissões de CO2 relativas ao uso e 

produção de energia no país é afetado pela taxa de carbono. É importante ressaltar aqui 

que todas as medidas de mitigação modeladas nesta versão do IMACLIM-S BR 

possuem custos marginais de abatimento inferiores a 50 R$/tCO2. Esta limitação 

influenciou diretamente no comportamento das curvas de emissão, entre outras: Até 

aproximadamente uma taxa de 50 R$/tCO2 as emissões diminuem rapidamente devido à 

entrada de tecnologias menos intensivas em carbono. A partir deste valor, as opções de 

mitigação são esgotadas, e a economia promover mudanças tecnológicas para a redução 

dos custos de produção. Sendo assim, o efeito da taxa de carbono é um efeito recessivo, 

onde a diminuição das emissões se dá por mudanças de comportamento na produção de 

bens no setor Serviços e Resto da Economia, assim como no consumo das famílias.  
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Figura 5.2 - Efeitos da política climática sobre as emissões de CO2 provenientes 

da produção e consumo de energia no Brasil em 2030 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

É interessante observar como as Figura 5.1 e 5.2 estão diretamente ligadas à limitação 

da quantidade de medidas de mitigação modeladas: Até uma taxa de 50R$/tCO2 o PIB 

co Brasil varia lentamente, enquanto que as emissões diminuem rapidamente. A partir 

de uma taxa de 50R$/tCO2 o PIB começa a diminuir rapidamente, já as emissões de 

CO2 começar a cair lentamente, refletindo claramente o ponto onde a economia já não 

consegue mais se ajustar tecnologicamente à nova política climática. Assim, fica claro 

que uma abordagem Top-Down que possibilite a simulação de modificações 

tecnológicas na economia é imprescindível para o estudo de políticas climáticas no 

médio e longo prazo. 

A Figura 5.3, a seguir, apresenta o impacto da taxa de carbono sobre o índice de preços 

em 2030, em relação ao cenário de referência.  
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Figura 5.3 - Efeitos política climática sobre o índice de preços  

Fonte: Elaboração própria 

 

Dependendo da escolha da opção de reciclagem das receitas de carbono o índice de 

preços é diretamente afetado. Fica claro também que a Opção 2 é a opção que provoca o 

maior aumento dos preços, e isto tem uma explicação lógica. Ao aumenta o poder de 

compra das famílias sem estimular o setor produtivo, temos um grande aumento da 

demanda sem um aumento da oferta nas mesmas proporções, causando então um 

aumento dos preços na economia, que é significativamente maior do que nas outras 

opções de reciclagem.  

Esta situação possui semelhanças com alguns problemas vistos no Brasil nos últimos 

anos. Desde a chegada da crise financeira internacional em 2008, o governo brasileiro 

tenta aumentar o crescimento econômico diminuindo impostos (redução de IPI para 

veículos e linha branca, por ex.) e facilitando as condições de financiamento para 

estimular a demanda (promovendo a redução dos juros cobrados pelo Banco do Brasil e 

Caixa Econômica Federal para empréstimos a pessoas físicas), mas em contrapartida os 
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preços dos bens produzidos tende a subir, pois a oferta não foi estimulada da mesma 

forma. Parece que o governo brasileiro já percebeu o problema, e recentemente decidiu 

tentar combater o chamado "Custo Brasil", diminuindo o preço da energia elétrica e 

promovendo desonerações da folha de pagamento das empresas, o que seria semelhante 

à Opção B que será explicada a seguir.  

A Opção B busca estimular a criação de novos empregos através da redução dos 

encargos trabalhistas, que passa a ser financiado, em parte pelas receitas de carbono 

recolhidas. Esta opção não apenas reduz o custo da mão de obra para o setor produtivo, 

induzindo a criação de novos empregos, mas também reduz o custo final do produto 

(em relação a outras opções de reciclagem, para um mesmo nível de taxa de carbono), o 

que estimula a demanda e acelera a economia. Estes novos empregos, por sua vez, irão 

aumentar a receita das famílias, que irão agora aumentar o seu consumo final, 

estimulando novamente a economia como um todo, e provocando o duplo dividendo 

observado anteriormente nas Figuras 5.1 e 5.2. Com uma maior oferta de bens, o índice 

de preços cresce menos com a implementação da Opção B do que com qualquer outra 

opção de reciclagem estudada nesta tese. 

A Figura 5.4, a seguir, apresenta o impacto da política climática sobre a dívida pública, 

de acordo com as opções de reciclagem das receitas de carbono. 
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Figura 5.4 - Efeitos da política climática sobre a dívida pública 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Ao optar-se pela Opção A, a dívida do governo atinge níveis menores do que quando 

implementadas as outras opções de reciclagem das receitas de carbono, o que é lógico, 

já que a Opção A, por definição utiliza essas receitas para o pagamento da dívida 

pública. Como nesta opção essas receitas não são utilizadas para estimular diretamente a 

economia, o PIB fica prejudicado em relação às opções B e C., assim como a taxa de 

desemprego. No modelo proposto para esta tese, a razão entre a dívida pública e o PIB 

do país influencia a taxa de juros paga pelo governo, o que aumenta seus gastos no 

pagamento de juros da dívida e consequentemente diminui suas despesas, o que também 

provoca um efeito recessivo na economia. 

A Figura 5.5, a seguir, apresenta como a taxa de desemprego global se comporta em 

relação a variações na taxa de carbono e às diferentes opções de reciclagem das receitas 

de carbono recolhidas pelo governo. 
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Figura 5.5 - Efeitos da taxa de carbono sobre a taxa de desemprego 

Fonte: Elaboração própria 

 

A Opção A de reciclagem das taxas promove a maior taxa de desemprego, pois apesar 

de pagar a dívida do país, ela não estimula o crescimento da economia da mesma forma 

que as outras opções. Com uma política climática implementada desta forma vemos a 

taxa de desemprego aumentar rapidamente de 7% a mais de 18% quando a taxa de 

carbono varia entre 0 e 200 R$/tCO2.  Com a implementação da Opção C de reciclagem, 

a situação melhora um pouco, mas o estímulo à demanda não é suficiente para conter o 

avanço rápido das taxas de desemprego para taxas de carbono acima de 50 R$/tCO2 e 

chegando a 15% para uma taxa de carbono de 200R$/tCO2.  

Seguindo o mesmo padrão dos resultados apresentados anteriormente neste capítulo, 

pode ser observado que a Opção B de reciclagem das receitas de carbono apresenta 

novamente uma situação interessante do ponto de vista da implementação de políticas 

climáticas, onde a taxa de desemprego é menor do que no cenário de referência, o PIB é 

maior e as emissões de GEE são menores. Mesmo com uma taxa de carbono de 
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200R$/tCO2, a taxa de desemprego é mantida abaixo de 9%.  

A Opção B promove a criação de novos empregos, diminuindo a taxa de desemprego e 

estimulando a economia, e aumentando o PIB do país mesmo em relação ao cenário de 

referência para uma faixa de taxas de carbono. Além disso, as opções de mitigação com 

custos abaixo de aproximadamente 50 R$/tCO2 são implementadas, reduzindo as 

emissões do país em pouco mais de 10%, sempre em relação ao cenário de referência.  

Essa faixa de taxas de carbono em que pode ser observado o duplo dividendo será 

estudada a seguir com mais detalhes. Para isso utilizando a Opção B (redução dos 

encargos trabalhistas) foram simuladas taxas de carbono variando entre 0 e 100 reais 

por tonelada de CO2, em intervalos menores que anteriormente para permitir uma 

melhor percepção sobre o comportamento das curvas apresentadas.  

Como dito anteriormente, esta faixa de taxas de carbono apresenta o que chamamos de 

duplo dividendo: além de provocar uma redução nas emissões de CO2 provenientes da 

produção e consumo de energia no Brasil, a economia é aquecida, produzindo um PIB 

maior, e diminuindo a taxa de desemprego, e, dessa forma, aumentando a renda das 

famílias.  

A Figura 5.6, a seguir, apresenta o comportamento do PIB e das emissões de dióxido de 

carbono quando aplicadas taxas de carbono entre 0 e 200 reais por tonelada de CO2, sob 

a Opção B de reciclagem das receitas de carbono (diminuição dos encargos 

trabalhistas). 
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Figura 5.6 - Efeitos da taxa de carbono sobre o PIB e as emissões de GEE 

Fonte: Elaboração própria 

 

Na figura anterior pôde-se observar em detalhes os efeitos da Opção B no PIB e nas 

emissões de dióxido de carbono no Brasil, para taxas de carbono variando entre 0 e 200 

R$/tCO2. Para taxas de carbono de até aproximadamente 60 R$/tCO2, o duplo 

dividendo mostra-se presente: É possível reduzir as emissões de CO2 provenientes da 

produção e uso de energia no país e ao mesmo fortalecer a economia. Para taxas de 

carbono acima de 60 R$/tCO2, o efeito recessivo da taxa sobrepuja o efeito da 

reciclagem das receitas de carbono, e a economia começa a reduzir seu nível de 

atividade. Para uma taxa de carbono de aproximadamente 22 R$/tCO2, observa-se que o 

PIB do país estaria quase 2% maior do que no cenário de referência, e ao mesmo tempo 

as emissões estão aproximadamente 10% menores que se a política climática não tivesse 

sido implantada. 

Este tipo de resultado abre um novo caminho para a discussão de políticas climáticas 

em países em desenvolvimento, em particular o Brasil, que precisa crescer 



172 
 

economicamente para retirar grande parte de sua população de condições de pobreza ou 

pobreza extrema. Apesar dessa versão do IMACLIM-S BR não possuir ainda o módulo 

de distribuição de renda, onde as famílias são divididas em classes de renda, e é possível 

verificar o impacto dessas políticas climáticas sobre a desigualdade, nesta versão já é 

possível verificar o crescimento da renda das famílias quando observado o duplo 

dividendo.  

Na Figura 5.7, a seguir, pode-se observar em detalhes o reflexo do duplo dividendo 

apresentado anteriormente na taxa de desemprego do país. 

 

 

Figura 5.7 - Efeitos da taxa de carbono sobre a taxa de desemprego 

Fonte: Elaboração própria 
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Novamente, com uma taxa de carbono de 22 R$/tCO2, obtém-se o que poderia ser 

chamado de ponto ótimo, onde a taxa de desemprego cai de quase 7% no cenário de 

referência para cerca de 5,8% quando a Opção B de reciclagem das receitas de carbono 

é escolhida. Neste ponto, de acordo com a Figura 5.6, o PIB cresce cerca de 2% frente o 

cenário de referência, e as emissões provenientes da produção e uso de energia são 

quase 10% menores do que na situação em que a política climática não havia sido 

implementada. 

É importante mencionar aqui que esta taxa de carbono "ótima" de 22 R$/tCO2, não é um 

número mágico ou absoluto. Este valor depende diretamente das opções de mitigação 

que foram consideradas no modelo. É importante reafirmar que no caso desta versão do 

IMACLIM, apenas foram modeladas medidas de mitigação para a indústria pesada, e 

com custos marginais de abatimento menores que 50 R$/tCO2. O objetivo deste 

exercício, portanto, não era o de encontrar a taxa ótima de carbono, mas apenas provar 

que dependendo da política climática implementada, e de como o governo utiliza as 

receitas de carbono, é possível encontrar uma faixa de taxas de carbono em que é 

possível observar-se uma redução das emissões de dióxido de carbono e ao mesmo 

tempo aquecer a economia do país. 

 

5.2.1. Análise de Sensibilidade 

Neste item serão apresentados alguns testes de sensibilidade que foram realizados com o 

objetivo de verificar a robustez do modelo frente a variações de alguns parâmetros 

exógenos que são calibrados em função de estudos específicos encontrados na literatura. 

De forma geral, o procedimento realizado aqui foi o de utilizar o valor de determinado 
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parâmetro encontrado na literatura como hipótese central, e em torno deste valor o 

parâmetro é variado e o impacto nos resultados fornecidos pelo modelo é apresentado a 

seguir em dois exemplos específicos. Os dois testes de sensibilidade a seguir foram 

escolhidos para serem apresentados aqui porque foram encontrados valores divergentes 

ou abordagens diferentes na literatura. Os testes de sensibilidade foram rodados com a 

Opção A de reciclagem de carbono implementada, e uma taxa de carbono fixa em 50 

R$/tCO2. 

 

5.2.1.1. Comércio exterior: Exportações 

Aqui é apresentado o estudo de sensibilidade da economia brasileira frente a mudanças 

nos preços relativos entre os bens produzidos no Brasil e os bens produzidos no resto do 

mundo. A elasticidade das exportações totais de um setor frente a essa variação de 

preços foi inicialmente calibrada, segundo a literatura56, no valor de 1,557. Isto significa 

que se a relação entre o preço doméstico e o do resto do mundo fica 1% menor, as 

exportações desse bem ficam 1,5% maiores. A Figura 5.8, a seguir apresenta o teste de 

sensibilidade quando sigmaXp é variado entre 0 e 3. 

                                                           
56

 Aqui foi utilizado o estudo de Claudio Paiva, para o fundo monetário internacional, intitulado "Trade 

elasticities and market expectations in Brazil" e publicado em 2003. 

 
57

 Essa elasticidade é chamada no modelo de sigmaXp. 
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Figura 5.8 - Efeitos da variação de sigmaXp sobre o PIB do Brasil 

Fonte: Elaboração própria 

Na figura anterior pode-se observar que o comportamento não linear do PIB frente a 

variações de sigmaXp. O PIB total do Brasil varia bastante quando sigmaXp varia entre 

0 e 0,75. Entretanto para valores de sigmaXp entre 0,75 e 3, a variação do PIB se dá de 

forma menos intensa. O valor encontrado na literatura (1,5) está localizado em uma 

região onde pequenas variações de sigmaXp não provocam grandes alterações no PIB 

do país. 

 

5.2.1.2. Mercado de trabalho: Curva de salários  

No IMACLIM-S BR, o mercado de trabalho é descrito por uma curva de salários 

dinâmica, abordada pela primeira vez por Blanchflower & Summers (1986), que se 

opõe à curva de Philps
58

 tradicional. Segundo Blanchflower & Oswald (1994), a 

                                                           
58

 A curva de Philips representa uma relação entre a taxa de desemprego e a inflação no curto prazo, e 

pressupões que os mercados de trabalho estão em competição perfeita, com salários e preços flexíveis.  
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persistência do desemprego pode ser explicada por meio de uma “Curva de Salário” que 

descreve relações negativas entre as taxas de desemprego e o nível dos salários. A curva 

representa o fato de que um indivíduo que se encontra desempregado não aceitaria 

qualquer nível de salário para sair daquela condição, ou seja, a flexibilidade de 

negociação dos salários entre empregados e empregadores não é perfeita, resultando em 

taxas de desemprego, e representada por uma elasticidade, no modelo chamada de 

sigmaU. No IMACLIM-S BR esta elasticidade foi calibrada em -0,05, segundo dados 

disponíveis na literatura
59

. A Figura 5.9 apresenta como o PIB do Brasil e o salário 

médio em 2030 variam em função de sigmaU. 

 

Figura 5.9 - Efeitos da variação de sigmaU sobre o PIB e o salário médio 

Fonte: Elaboração própria 

Na figura anterior pode-se observar que quanto maior for sigmaU, que representa a 

flexibilidade de negociação de salários entre empregados e empregadores, maior é o 

PIB do país, mas menor é o salário médio corrigido pelo índice de preços. A Figura 

                                                           
59

 Esta elasticidade foi estimada por Roberto Santolin e Mariângela Furlan Antigo em um texto para 

discussão da CEDEPLAR intitulado "Curvas de salário dinâmicas: Um estudo dos determinantes da 

histerese de desemprego no Brasil", publicado em 2009 
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5.10, a seguir, apresenta o impacto da variação de sigmaU na taxa de desemprego do 

Brasil em 2030. 

 

Figura 5.10 - Efeitos da variação de sigmaU sobre a taxa de desemprego no Brasil em 

2030 

Fonte: Elaboração própria 

 

O resultado apresentado pela figura anterior segue a mesma lógica da Figura 5.9: quanto 

maior for a flexibilidade de negociação dos salários, mais pessoas aceitarão trabalhar 

por um salário menor. Dessa forma a taxa de desemprego diminui conforme sigmaU 

aumenta, ou seja, mais pessoas estarão aceitando trabalhar por um salário menor. 

A seguir serão apresentados os resultados decorrentes do acoplamento entre o 

IMACLIM-S BR e o MESSAGE. 
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5.3. Acoplamento entre o IMACLIM-S BR e o MESSAGE - Resultados da 

simulação de um mercado doméstico de cotas de emissões no Brasil em 

2030 

Neste item serão apresentados os efeitos da implementação de um mercado doméstico 

de cotas de emissões no Brasil através da integração entre o IMACLIM-S BR e o 

MESSAGE. Essa versão do IMACLIM S BR conta com 4 setores institucionais 

(Famílias, Empresas, Governo e Resto do Mundo) e 9 setores produtivos, sendo 6 

setores produtores de energia (Biomassa, Carvão, Petróleo, Gás Natural, Combustíveis 

líquidos e Eletricidade), e ainda Agricultura, Indústria Pesada e Resto da Economia. O 

setor de energia foi especialmente desagregado em 6 diferentes setores para permitir um 

acoplamento detalhado entre o modelo TD, o IMACLIM-S BR e o modelo BU, o 

MESSAGE. No Capítulo 4 uma descrição mais detalhada desse acoplamento foi feita, e 

aqui o foco será dado aos resultados encontrados nas simulações. 

Nesse item, a opção de política climática escolhida foi a de um mercado doméstico de 

cotas de emissões, onde o governo vende as cotas de emissão para os setores da 

economia brasileira. O modelo IMACLIM-S BR calcula qual seria o Cap ótimo para 

cada setor, de acordo com seus respectivos custos de abatimento.  

Devido ao caráter inovador desse acoplamento, o objetivo aqui neste capítulo foi 

apresentar as diferenças entre os resultados quando o IMACLIM-S BR realiza as 

simulações sozinho, e quando o IMACLIM-S BR realiza as simulações em conjunto 

com o MESSAGE através de um soft link 
60,61

. A comparação entre os resultados é 

                                                           
60

 Na versão apresentada nesta tese, os resultados do IMACLIM-S BR relativos aos preços e demanda 

foram inseridos manualmente no MESSAGE, por isso diz-se que o acoplamento entre os dois modelos é 

um soft link. Estudos para estabelecer um hard link entre os modelos já estão avançados, e serão 

publicados durante a fase de pós-doutoramento do autor desta tese. 
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bastante educativa e pode ajudar a compreender a importância de uma arquitetura em 

que o modelo TD possa trocar informações relativas a fluxos de energia diretamente 

com o modelo BU. 

Da mesma forma que nas simulações anteriores, neste cenário o governo pode fazer uso 

das receitas da política climática para fortalecer a economia, entretanto, nessas 

simulações com o MESSAGE apenas a Opção A (pagamento da dívida pública) foi 

utilizada
62

 como forma de reciclagem
63

.  

Os cenários foram simulados em duas arquiteturas distintas: 

i. IMACLIM-S BR rodando sozinho: Nesta configuração há medidas de mitigação 

disponíveis para a indústria pesada, assim como funções do tipo CES
64

 para o 

setor Resto da Economia, e para a demanda final se ajustarem à política 

climática. Nenhuma medida de mitigação estava disponível para o setor elétrico, 

cuja estrutura de produção foi mantida a mesma do cenário de referência, que foi 

balizada pelo PNE 2030. 

ii. IMACLIM-S BR rodando em conjunto com o MESSAGE: Além das medidas de 

mitigação disponíveis no caso anterior, aqui o MESSAGE vai calcular a nova 

                                                                                                                                                                          
61

 Apesar do acoplamento ser da forma soft link, há uma consistência no acoplamento entre os preços e 

quantidades físicas, o que é possível apenas com um sistema de contabilidade casada, como o explicado 

no Capítulo 3 desta tese. 
62

 Devido ao acoplamento entre os modelos ser um soft link, para cada cenário simulado, o número de 

informações que devem ser inseridas manualmente nos dois modelos é extremamente elevado. Dessa 

forma, mais do que tentar rodar diversos cenários, o autor se concentrou em desenvolver um hard link a 

partir da experiência adquirida nas presentes simulações. 
63

 É bom ressaltar que a Opção 0 é a que provoca o maior impacto negativo no PIB do Brasil, conforme 

observado na versão do IMACLIM-S BR de 3 setores apresentada anteriormente. 
64

 A crítica ao uso de funções do tipo CES é feita especificamente quando seu uso se dá em setores que 

irão alterar sua forma de produção frente a uma política climática, como no caso da indústria pesada, cujo 

comportamento foi calibrado a partir das curvas marginais de custo de abatimento disponíveis no Low 

Carbon Study (LCS). Elasticidades calibradas em observações passadas não refletirão as mudanças 

tecnológicas que o setor está apto a fazer. Para o setor Resto da Economia, e Demanda Final, as medidas 

de mitigação no LCS eram bastante tímidas, por isso a opção de modelagem a partir de funções do tipo 

CES. 
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matriz elétrica frente ao novo vetor de preços e à nova demanda, simulando um 

comportamento "ótimo
65

" do setor elétrico frente à política climática em 

questão. 

Como descrito anteriormente, a política escolhida para estas simulações foi a do 

mercado de cotas de emissões. Em ambas as configurações de arquitetura descritas 

acima, o nível de abatimento de emissões exigido foi 11% quando comparado ao 

cenário de referência.  

Portanto, com o mesmo nível de abatimento foram feitas as simulações no IMACLIM-S 

BR (I-11%) e no acoplamento IMACLIM-S BR - MESSAGE (I-M-11%). Quando os 

dois modelos são acoplados, uma possibilidade de ajuste à política climática é oferecida 

ao setor elétrico. Com os preços dos combustíveis fósseis mais elevados do que no 

cenário de referência, e com a demanda final retraída, o MESSAGE recalcula a matriz 

energética "ótima" para minimizar o custo final da eletricidade, como explicado no 

capítulo 4 desta tese. 

Na Tabela 5.2, a seguir são apresentados os resultados do cenário de referência e do 

cenário de mitigação quando o IMACLIM-S BR e o MESSAGE estão acoplados (I-M-

11%). 
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 No período de pós doutoramento o autor irá também desenvolver o feedback entre os custos de capital e 

trabalho entre os dois modelos, tornando a representação ainda mais real. 
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Tabela 5.2 - Comparação entre o cenário de referência e o cenário de mitigação 

 

Cenário de Referência 

2030 

Cenário de Mitigação 

 I-M-11% 
Variação 

PIB (R$2005) 5.088 5.037 - 1% 

Taxa anual de crescimento do PIB 3,93 % 3,89 % 
 

Dívida Pública/PIB 37,2 % 31,9 % 
 

Taxa de desemprego 6,9 % 7,2 % 
 

Consumo de energia (10
6
 tep) 403 387 -4% 

Emissões de CO2 (10
6
 tons) 925 823 -11% 

Fonte: Elaboração própria 

Na Tabela 5.2 é interessante notar como a economia se adaptou à política climática, que 

exigiu a redução das emissões em 11%. Para isso, segundo os possíveis 

comportamentos dos setores produtivos e da demanda final frente a diferentes preços 

relativos, o consumo de energia caiu apenas 4%, bem menos que os 11% de queda das 

emissões, refletindo a nova composição da matriz energética, menos intensiva em 

carbono. Essas modificações no setor energético e na estrutura da economia brasileira 

provocaram uma redução do PIB de 1% em 2030 frente ao cenário de referência. É 

importante ressaltar que aqui a opção de reciclagem utilizada foi a Opção A, de 

pagamento da dívida pública. Caso a Opção B tivesse sido a escolhida (redução dos 

encargos trabalhistas), muito possivelmente encontraríamos uma situação de duplo 

dividendo, onde as emissões seriam reduzidas, e ao mesmo tempo economia do país 

seria fortalecida. 

A seguir, serão apresentados, a fins de comparação, os resultados das duas diferentes 

arquiteturas propostas para o cenário de mitigação. O objetivo é mostrar a importância 

da modelagem do comportamento dinâmico dos setores, quando enfrentam a política 

climática.  
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Na Figura 5.11, a seguir, é apresentado o impacto no PIB devido à política climática em 

ambas as arquiteturas. 

 

Figura 5.11 - Efeitos da política climática sobre o PIB nas duas arquiteturas propostas 

Fonte: Elaboração própria 

 

Como era esperado, quando uma possibilidade de ajuste ao setor elétrico é fornecida (I-

M-11%), ele se adapta à política climática, reduzindo seus custos e suas emissões de 

GEE. Com essa redução de emissões por parte do setor elétrico na configuração I-M-

11%, os outros setores da economia podem emitir mais do que na configuração I-11%, 

aliviando então os efeitos negativos da política climática na economia do Brasil. 

Quando o IMACLIM-S BR roda sozinho, o PIB é reduzido em torno de 2,75% em 

relação ao cenário de referência. Com o acoplamento entre o IMACLIM-S BR e o 

MESSAGE, o impacto no PIB é reduzido para uma perda de apenas 1% em relação ao 

cenário de referência. Vale ressaltar aqui que essas perdas estão relacionadas com a 

opção de reciclagem das receitas de carbono, que neste caso é a Opção A (onde o 
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governo utiliza totalmente as receitas para pagamento da dívida pública). Caso a Opção 

B fosse escolhida, haveria grandes possibilidades de encontrarmos uma situação de 

duplo dividendo
66

.  

É interessante notar também a diferença significativa entre preço sombra do CO2 nas 

duas simulações. Quando o IMACLIM-S BR e o MESSAGE rodaram em conjunto, o 

preço sombra foi de 50,00 R$/tCO2. Já quando o IMACLIM-S BR rodou sozinho para 

atingir os 11% de abatimento de emissões, o preço sombra foi igual a 62,75 R$/tCO2, 

representando um aumento significativo de 25,5%. Este aumento é reflexo da falta de 

outras opções para mitigar as emissões de GEE, tendo um impacto negativo direto no 

PIB devido aos maiores preços praticados, e consecutivamente menores demandas 

intermediária e final. 

Esta simulação mostrou claramente a importância de se ter uma descrição precisa do 

setor elétrico, neste caso através de um modelo BU como o MESSAGE, junto a um 

modelo de equilíbrio geral, principalmente devido ao seu comportamento "otimizador", 

que busca sempre se adaptar a novas condições de preço e demanda com a finalidade de 

reduzir seus custos e consequentemente as tarifas de energia elétrica. A descrição e 

modelagem do comportamento dos outros setores frente à política climática também são 

extremamente importantes, pois quando cada setor se adapta às novas condições ele 

alivia um pouco o impacto negativo da política climática na economia. Isto ressalta 

novamente a importância de que o modelo TD tenha uma arquitetura que permita o 

acoplamento de modelos ou informações BU que descrevam esse ajuste dos diferentes 

setores à política climática.  
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 Esta situação de duplo dividendo com o acoplamento dos dois modelos será estudada em detalhes no 

período de pós-doutoramento do autor, após o desenvolvimento do hard link entre os dois modelos. 
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Como exposto no Capítulo 2, a modelagem CGE tradicional utiliza funções de produção 

do tipo CES para todos os setores, com elasticidades calibradas em observações do 

passado, que não são válidas ou defensáveis para o longo prazo ou para cenários de 

mitigação com altos níveis de abatimento, onde as mudanças tecnológicas induzidas 

pela política climática no longo prazo alterarão significativamente as elasticidades de 

substituição observadas no passado. 

A Figura 5.12, a seguir apresenta como o PIB setorial dos 9 setores produtivos são 

afetados pela política climática.  

 

Figura 5.12 - Efeitos da política climática sobre o PIB setorial 

Fonte: Elaboração própria 

 

Como era esperado, na arquitetura que apresenta menos opções de mitigação, o efeito 

negativo da política climática sobre a produção dos setores é significativamente maior, 

especialmente para aqueles pouco intensivos em carbono, como o Resto da Economia, e 

Eletricidade, que se ajustou para produzir energia de forma mais limpa, e se beneficiou 

deste fato. Na configuração em que o IMACLIM-S BR roda sozinho, sem 
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possibilidades de ajuste do setor elétrico, o peso sobre o PIB dos setores é maior, com 

um PIB setorial menor em todos os casos.  

A Figura 5.13, a seguir, apresenta a produção dos setores em termos físicos, sem o 

efeito do índice de preços.  

 

Figura 5.13 - Efeitos da política climática sobre a produção setorial 

Fonte: Elaboração própria 

 

Nesta figura pode-se observar que a configuração IMACLIM-S BR - MESSAGE 

permite uma produção total maior para os setores Biomassa, Eletricidade e Resto da 

Economia, enquanto que para setores como carvão, petróleo e gás natural temos uma 

produção menor do que na configuração em que o IMACLIM-S BR roda sozinho, já 

que o acoplamento com o MESSAGE permite que o modelo BU escolha fontes de 

energia menos intensivas em carbono para gerar energia elétrica. O caso do setor de 

Derivados de Petróleo é interessante, pois quando há o acoplamento entre os modelos, o 

consumo de derivados de petróleo aumenta. Este fato se dá porque outros setores que 
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consomem derivados de petróleo, que não a geração elétrica, não apenas estão numa 

situação onde o nível de atividade é maior, mas agora podem também utilizar este tipo 

de energético em maior quantidade, e ainda assim garantir o cumprimento da meta 

estabelecida na política climática.  

Na Figura 5.14, a seguir, pode-se observar o efeito da política climática nos preços de 

produção dos setores. 

 

Figura 5.14 - Efeitos da política climática sobre os preços ao consumidor 

Fonte: Elaboração própria 

 

De forma geral, apesar de a economia estar numa situação melhor, os preços de todos os 

produtos quando há o acoplamento é maior do que quando o IMACLIM-S BR roda 

sozinho, mas menor do que no cenário de referência. As exceções são os preços do 

carvão e da eletricidade, que são maiores nos cenários de mitigação quando há o 

acoplamento entre os modelos. Este fato se dá porque para gerar eletricidade de forma 

mais limpa são necessários investimentos significativos em tecnologias menos 
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intensivas em carbono, elevando seu custo de produção. 

Outro importante efeito da política climática que deve ser analisado é o comportamento 

da taxa de desemprego, que é apresentada na Figura 5.15, a seguir: 

 

Figura 5.15 - Efeitos da política climática sobre a taxa de desemprego 

Fonte: Elaboração própria 

 

Na Figura 5.15, pode-se observar novamente a importância de modelagem BU dos 

diferentes setores. Quando o acoplamento entre o IMACLIM-S BR e o MESSAGE 

acontece, cria novas formas de abatimento através do investimento em tecnologia, 

reduzindo significativamente o impacto recessivo da política climática. Enquanto que a 

taxa de desemprego fica na casa dos 7,2% com o acoplamento entre os modelos, quando 

o IMACLIM-S BR roda sozinho, esta taxa é elevada para mais de 8%. Isto se dá devido 

ao maior nível de atividade da economia ao se adaptar o setor elétrico à política 

climática. 

É bom ressaltar que no cenário de referência a taxa de desemprego era de 6,9%, ou seja, 
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em ambas as configurações a taxa de desemprego subiu. Entretanto, se a opção de 

reciclagem das receitas de carbono escolhida pelo governo fosse a Opção B (redução 

dos encargos trabalhistas), era de se esperar na verdade uma diminuição da taxa de 

desemprego e um aumento do PIB, aliados a uma redução das emissões, numa situação 

que configuraria o duplo dividendo
67

. 

Na Figura 5.16, a seguir, são apresentadas as intensidades de carbono da economia
68

 no 

ano base, no cenário de referência, e nas duas configurações de modelagem do cenário 

de mitigação.  

 

Figura 5.16 - Efeitos da política climática sobre a intensidade de carbono da economia 

Fonte: Elaboração própria 

 

No ano base a intensidade de carbono da economia era de 0,170 kg de CO2 por real 

produzido. No cenário de referência, essa intensidade passaria a 0,182 kgCO2/R$, 

                                                           
67

 Este duplo dividendo é possível porque o IMACLIM-S BR não considera, como em muitos modelos 

CGE tradicionais, que a situação inicial é uma situação ótima, podendo haver ajustes e arranjos que criem 

uma situação econômica e social mais favorável, e com um nível de emissões de GEE menor. 
68

 Referentes às emissões de CO2 provenientes da produção e uso de energia 
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segundo informações que constam do PNE 2030 (EPE, 2006). Quando aplicada a 

política climática, a Figura 5.16 apresenta a intensidade de carbono nas duas 

arquiteturas propostas. Quando o IMACLIM-S BR roda sozinho, a intensidade de 

carbono da economia fica em 0,165 kgCO2/R$, já quando o IMACLIM-S BR roda em 

conjunto com o MESSAGE, essa intensidade de carbono cai para 0,163 kgCO2/R$.  

Como em ambas as arquiteturas do cenário de mitigação, o abatimento foi de 11% das 

emissões, percebe-se que essa diferença se deu devido à menor produção econômica 

quando o IMACLIM-S BR rodou sozinho, novamente evidenciando a importância da 

integração entre modelos BU e TD a fim de estimular o ajuste perfeito dos setores 

produtivos e da economia à política climática posta em prática pelo governo.
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6. Conclusões, Limitações e 

Recomendações 

6.1. Conclusões 

As mudanças climáticas, causadas pelo aumento da concentração de gases de efeito 

estufa devido a emissões antrópicas, cada vez mais preocupam os cientistas e a 

população de todo o planeta. Nesse sentido, muitos debates e discussões a respeito de 

um acordo climático têm acontecido no âmbito da Convenção do Clima, entretanto 

ainda sem um consenso entre as partes.  Um dos grandes receios dos países em adotar 

políticas climáticas que restrinjam as emissões de GEE são os seus potenciais efeitos 
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macroeconômicos, onde a preocupação se concentra na manutenção do crescimento 

econômico e da competitividade internacional, associados aos potenciais efeitos sociais, 

onde se pode apontar o receio por maiores taxas de desemprego e desigualdade de 

renda. 

O Brasil foi um dos países em desenvolvimento pioneiros a apresentar metas de redução 

de emissões voluntárias, na COP 15, em 2009. Entretanto, pouco se sabe a respeito da 

fundamentação técnica relativa às medidas de mitigação propostas pelo governo. Isto 

indica que, apesar de ter sido uma iniciativa bastante interessante, e indiscutivelmente 

importante no esforço de combate ao desmatamento, caso tivesse havido uma maior 

discussão com a sociedade, além de uma avaliação técnica dos efeitos 

macroeconômicos de todas as medidas propostas conjugadas, provavelmente a proposta 

brasileira teria sido diferente. Neste ponto, talvez a falta de ferramentas adequadas a 

este tipo de análise integrada tenha sido um fator determinante. 

Conforme foi mostrado no Capitulo 1 desta tese, para analisar os reais efeitos das 

medidas de mitigação e possíveis políticas climáticas abrangentes, diversos estudos vêm 

sendo conduzidos no Brasil, entretanto, estes estão longe de chegar a um consenso. Essa 

divergência vem se dando, principalmente, devido a diferentes metodologias 

empregadas nos estudos, às vezes com visões conflitantes, como foi o caso mostrado 

sobre o Low Carbon Study (De Gouvello et al, 2010), que apresentou uma abordagem 

primordialmente Bottom-Up, e o estudo Economia do Clima no Brasil, que analisou o 

impacto de uma taxa de carbono com um modelo Top-Down, CGE tradicional, para o 

ano de 2005, devido à dificuldade de modelagem do impacto de avanços tecnológicos 

sobre os coeficientes técnicos naquele tipo de ferramenta.  
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Com isso, os resultados encontrados foram bastante discrepantes, mas devem ser 

analisados com cautela devido aos diferentes horizontes de tempo: O Low Carbon 

Study apontou um potencial de redução de emissões de GEE relativas à produção e uso 

de energia de 40% em 2030, com a introdução de medidas de mitigação com custo 

abaixo de 50 US$/tCO2, sem avaliar efeitos macroeconômicos importantes, como os 

efeitos no PIB, na taxa de desemprego, etc. Por outro lado, o estudo "Economia do 

Clima no Brasil" simulou uma taxa de carbono em 2005 de 50 US$/tCO2, apontando 

para uma redução de emissões de GEE de 1,8%, aliada a uma perda no PIB de 0,13%.  

O grande contraste entre os resultados reflete diretamente o tipo de modelagem 

empregada em cada um dos estudos, gerando uma dúvida: qual seria o modelo ideal 

para investigar o impacto de uma taxa de carbono (ou de um mercado doméstico de 

cotas de emissões) no futuro?  

Segundo o IPCC (1996), provavelmente o modelo ideal seria uma complementação, ou 

hibridização entre as duas abordagens: Um modelo de equilíbrio geral (Top-Down), para 

assegurar a consistência macroeconômica, alimentado por outros modelos e 

informações setoriais (Bottom-Up), de forma a permitir a simulação das mudanças 

tecnológicas de cada setor de forma consistente. Esta foi exatamente a conclusão do 

capítulo 8 do SAR do IPCC, publicado há quase 20 anos (em 1996): Os modelos 

híbridos seriam a solução para reunir numa única estrutura, as duas visões distintas, 

parciais, mas igualmente importantes. Esta foi a principal motivação para a criação da 

plataforma IMACLIM, ainda na década de 90. 

Assim, esta discussão entre as abordagens Bottom-Up (BU) e Top-Down (TD) não é 

recente: se iniciou na década de 1980, para a discussão do problema da lacuna de 
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eficiência energética, onde modelos BU apontavam para a existência de medidas de 

eficiência com custo negativo, ao passo que modelos TD não conseguiam enxergar 

esses custos negativos, que representariam, na verdade a possibilidade de ganhos 

econômicos. Essa discussão voltou à tema devido à problemática das mudanças 

climáticas, em especial na proposição de medidas de mitigação de emissões de GEE 

focadas na eficiência energética. 

Para analisar a evolução dessa discussão, no Capítulo 2 desta tese foi feito um estudo 

sobre o estado da arte dos modelos climáticos ou energéticos, com ênfase especial às 

diferenças de abordagens utilizadas (BU x TD). Foram identificados na base do IPCC 

quase 60 diferentes modelos, e aproximadamente 700 cenários disponíveis. Entretanto, 

segundo Crassous (2008) essa vasta gama de modelos pode ser resumida a apenas 5 

famílias, cuja grande maioria são desdobramentos de modelos criados para o estudo de 

políticas energéticas nos anos 80, e que nem sempre são apropriados ao estudo de 

políticas climáticas no médio e longo prazos, onde são esperadas grandes mudanças 

estruturais e tecnológicas em busca de uma trajetória de baixo carbono. Esta situação 

reflete a inércia e a falta de inovação nessa área da modelagem. 

O modelo IMACLIM aborda o problema de consistência que surge da utilização de 

informações Bottom-Up para descrever as transformações tecnológicas envolvendo a 

oferta e demanda de energia através da utilização de curvas de possibilidade de 

inovação tecnológica para descrever o conjunto de possibilidades de produção geradas 

por diferentes níveis de preços relativos, sempre calibrados em modelos e informações 

BU. Dessa forma, para projetar cenários de mitigação, ao invés de utilizar funções do 

tipo CES como a maioria dos modelos CGE tradicionais, que são calibradas em 

tendências históricas e que teoricamente seriam válidas apenas para o cenário de 
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referência no curto e médio prazo, o IMACLIM baseia a sua visão de futuro nas 

projeções BU, feitas por especialistas de cada setor ao descrever curvas de custo 

marginal de abatimento, ou ao descreverem em modelos BU as tecnologias disponíveis 

e os custos associados à oferta de energia, por exemplo. Para alcançar esse objetivo, o 

IMACLIM utiliza um sistema de contabilidade casada, que é conseguido através do 

processo de hibridização, o qual foi explicado em detalhes no Capítulo 3 desta tese. 

A estrutura de contabilidade casada se resume a manter, em todos os cenários, uma 

projeção não só das transações monetárias entre os diferentes setores da economia, mas 

também das transações físicas, medidas em ktep para fluxos energéticos, toneladas para 

a produção da indústria pesada, pass.km e t.km para a demanda por transportes, e assim 

por diante, permitindo a troca de informações diretas, em unidades físicas, com modelos 

BU.  

O processo de hibridização passa por uma cuidadosa fase de ajustes de nomenclatura e 

manipulações de valores de forma a garantir uma total compatibilização das Contas 

Nacionais com o Balanço Energético, conforme explicado no Capítulo 3. O sistema de 

contabilidade dupla mantém essas duas matrizes (fluxos monetários e fluxos físicos) 

sempre ligadas através de uma terceira matriz, a matriz de preços, que é variável e 

endógena ao modelo. O sistema de contabilidade casada pode ser considerado a ponte 

que permite a comunicação e conciliação entre as duas visões parciais e 

complementares do mundo que foram descritas nesta tese: a abordagem Bottom-Up e a 

abordagem Top-Down. 

A partir do processo de hibridização constrói-se a matriz insumo-produto híbrida, que 

representa uma imagem coerente e detalhada da economia brasileira em 2005 com uma 
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identificação bastante precisa e específica do sistema energético dentro do sistema 

econômico. Esta matriz insumo-produto híbrida é utilizada juntamente com as Contas 

Nacionais e as Contas Econômicas Integradas, entre outras informações, para a 

construção da matriz de contabilidade social híbrida (SAM), que é utilizada para 

calibrar o modelo IMACLIM-S BR no ano base (2005). 

O modelo IMACLIM-S BR é um modelo de equilíbrio geral computável (CGE) 

projetado para analisar os efeitos macroeconômicos no médio e longo prazo, de 

políticas climáticas, sejam elas uma taxa de carbono ou um mercado de cotas de 

emissão de GEE, numa estrutura de contabilidade casada em que os fluxos em valores 

monetários e físicos (com um foco especial no Balanço Energético) estão em equilíbrio 

em todos os cenários.  

Entre as principais diferenças entre o IMACLIM-S BR e modelos CGE tradicionais 

podemos citar: (i) o tratamento do progresso técnico induzido por mudanças nos preços 

relativos, operando numa estrutura de progresso técnico endógeno; (ii) representação de 

comportamentos sub-ótimos e mecanismos "second best", como no caso do mercado de 

trabalho, onde os efeitos das políticas climáticas podem ser analisados também em 

termos de variações nos níveis de emprego, e na representação de falhas de mercado, 

onde os setores produtivos não se encontram, a priori,  numa situação de concorrência 

perfeita. Estes dois pontos são cruciais para a análise de políticas climáticas em países 

em desenvolvimento, cujas economias são pouco competitivas, com muitas falhas de 

mercado, cuja infraestrutura ainda está sendo construída, e com uma dinâmica 

demográfica bastante diferente daquela observada em países desenvolvidos. 

Esta primeira versão do IMACLIM-S BR tem como foco a implementação de uma taxa 
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de carbono ou de um mercado de cota de emissões de CO2 relativas à produção e 

consumo de energia. Portanto, os esforços foram direcionados para representar em 

detalhes as possibilidades de inovação tecnológica nos setores industriais e na geração 

de energia elétrica.  

Além disso, para representar realisticamente as escolhas de setores produtivos 

importantes, como o setor elétrico e seis setores da indústria pesada, informações 

setoriais ou modelos Bottom-Up foram utilizados. Esta versão do modelo IMACLIM-S 

BR pode incorporar as informações Bottom-Up na sua estrutura Top-Down de duas 

formas distintas: (i) através de curvas de custo marginal de abatimento, ou (ii) da 

integração do IMACLIM-S BR com o modelo de otimização de energia MESSAGE.  

Apesar de o MESSAGE possuir a capacidade de simular taxas de carbono ou limitar as 

emissões totais do setor energético, o uso deste recurso em equilíbrio parcial é bastante 

limitado, e vai contra a lógica de equilíbrio geral proposta nesta tese, conforme 

justificado no final do Capítulo 4 desta tese. Da mesma forma, curvas de custo 

marginais de abatimento calculadas com custos fixos de energia e de capital, não fazem 

sentido em uma estrutura de equilíbrio geral, e, por isso, o mesmo capítulo também 

descreve a forma com que estas foram tratadas para representar realisticamente os 

custos de abatimento em cada cenário simulado. 

Como explicado em detalhes no capítulo 4 desta tese, o cenário de referência foi 

baseado no cenário B1 do PNE 2030 (EPE, 2007). O PNE 2030 apresenta a matriz 

energética nacional para 2030, derivada de um cenário macroeconômico previamente 

definido e um conjunto de hipóteses exógenas. Assim, restou calcular uma imagem 

hibridizada da economia do Brasil em 2030, segundo o cenário energético e hipóteses 
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macroeconômicas propostas pelo PNE. O maior objetivo desta tese foi a de verificar os 

efeitos da política climática sobre este cenário largamente conhecido, mesmo que 

utilizando um cenário considerado, de certa forma, defasado em relação aos últimos 

planos decenais publicados pela EPE. 

O primeiro resultado interessante foi encontrado já na simulação do cenário de 

referência. Como explicado em detalhes no Capítulo 1 desta tese, o PNE não verifica, 

após a projeção da matriz energética, se esta é compatível com as hipóteses 

macroeconômicas que lhe deram origem. Este importante passo foi realizado no cenário 

de referência desta tese, cujos resultados são descritos no Capítulo 5. Enquanto o PNE 

projeta o crescimento da economia em 4,1% ao ano, ao se colocar a matriz energética 

proposta juntamente com as hipóteses macroeconômicas do PNE no modelo de 

equilíbrio geral, verificou-se que esta taxa de crescimento foi um pouco reduzida, 

atingindo 3,94% ao ano. Além disso, a relação dívida/PIB encontrada a partir do 

IMACLIM foi mais alta. Assim, sugere-se que a EPE adote este tipo de metodologia 

para a criação de cenários cada vez mais robustos. 

Os resultados dos cenários de mitigação, detalhados também no Capítulo 5 desta tese, 

foram divididos em duas partes: (i) resultados do IMACLIM-S BR com a economia 

brasileira agregada em 3 setores, de modo a permitir a realização, de forma mais ágil, da 

simulação de diferentes taxas de carbono, formas de reciclagem das receitas e de 

diversos testes de sensibilidade, e (ii) resultados para a simulação de um mercado de 

cotas de emissão de CO2 para a versão de 9 setores do IMACLIM-S BR, com uma 

ligação com o modelo de otimização de energia MESSAGE. 

Entre os resultados mais importantes encontrados na simulação da taxa de carbono com 
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a economia agregada em três setores (Energia, Indústria, e Resto da Economia), está a 

diferente resposta da economia frente às formas de reciclagem das receitas de carbono. 

Observou-se que se o governo utilizar estas receitas para diminuir os encargos 

trabalhistas, é possível haver uma significativa redução das emissões de CO2 do setor de 

energia, aliada a um crescimento da economia e diminuição do desemprego no Brasil, 

configurando uma situação de duplo dividendo bastante interessante. 

Para o segundo tipo de simulação, com a ligação entre o IMACLIM-S BR e o 

MESSAGE, pode-se observar a importância de uma descrição robusta do 

comportamento dos setores produtivos frente à política climática. No caso do 

MESSAGE, apenas o setor elétrico foi modelado, e foi possível verificar o impacto de 

sua capacidade de otimização e consequente redução de custos e emissões no alívio do 

fardo representado pela política climática aos outros setores. 

Na simulação de um mercado de cotas de emissão de CO2, quando a possibilidade de 

ajuste do setor elétrico foi fornecida através do comportamento otimizador do 

MESSAGE, o setor pôde se ajustar à política climática, reduzindo seus custos e suas 

emissões de GEE. Com essa redução de emissões por parte do setor elétrico, os outros 

setores da economia puderam emitir mais do que na configuração anterior (onde o setor 

elétrico era totalmente rígido), aliviando então os efeitos negativos da política climática 

na economia do Brasil, e proporcionando uma maior taxa de crescimento.  

Mais do que a importância do resultado numérico apresentado neste trabalho, a 

identificação da necessidade de uma representação realista das capacidades de ajuste de 

cada setor frente à política climática dentro de uma estrutura de equilíbrio geral é uma 

das maiores contribuições desta tese.  
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Esta simulação mostrou claramente a importância de se ter uma descrição precisa do 

setor elétrico, neste caso através de um modelo BU como o MESSAGE, junto a um 

modelo de equilíbrio geral, principalmente devido ao seu comportamento "otimizador", 

que busca sempre se ajustar a novas condições de preço e demanda com a finalidade de 

reduzir seus custos e, consequentemente, as tarifas de energia elétrica. A descrição e 

modelagem do comportamento dos outros setores frente à política climática também são 

extremamente importantes, pois quando cada setor se ajusta às novas condições ele 

alivia um pouco o impacto negativo da política climática na economia. Isto ressalta 

novamente a importância de que o modelo TD tenha uma arquitetura que permita o 

acoplamento de modelos ou informações BU que descrevam esse ajuste dos diferentes 

setores à política climática.  

Novamente é importante ressaltar que não se tem a pretensão de que os resultados dessa 

versão do IMACLIM-S BR apresentados nesta tese sirvam como valores numéricos 

para a tomada de decisão a respeito de uma política climática para o Brasil. Todavia, a 

contribuição metodológica ilustrada pelo exemplo prático apresentado no Capítulo 5 

desta tese pode ser considerada bastante relevante e inovadora, principalmente se 

comparada aos estudos realizados anteriormente no Brasil. 

Neste sentido, com o objetivo de se desenvolver uma versão mais elaborada e 

sofisticada do IMACLIM-S BR, a próxima seção deste capítulo irá apresentar as 

limitações e recomendações relativas a esta versão do modelo, traduzidas por uma 

primeira proposta, ainda que resumida, dos principais pontos do modelo que serão 

aperfeiçoados, e também do desenvolvimento de novas funcionalidades no futuro. 
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6.2. Limitações e recomendações para estudos futuros: 

A versão do IMACLIM-S BR apresentada no decorrer desta tese tem algumas restrições 

e limitações, que serão descritas a seguir. O autor desta tese irá futuramente trabalhar 

para desenvolver novas funcionalidades e tentar superar as limitações mais importantes 

descritas nesta seção. 

Uma das mais importantes limitações desta versão do IMACLIM-S BR é o fato dele 

não descrever a trajetória da economia nos anos intermediários entre o ano base (2005) 

e o ano final estudado (2030). Este problema foi em parte remediado pelo acoplamento 

do modelo com o MESSAGE, que passou a fornecer, a cada 5 anos, resultados 

detalhados à respeito do setor elétrico: capacidades instaladas, investimentos totais, etc. 

Entretanto, para se ter realmente uma descrição da economia nos anos intermediários é 

necessário o desenvolvimento de uma versão dinâmica do modelo, que doravante será 

denominada IMACLIM BR. Este será um dos principais objetivos do autor em 

pesquisas futuras. 

Além disso, para poder realmente inferir o impacto social das políticas climáticas no 

Brasil, é necessário desagregar as famílias em classes de renda, e assim poder analisar a 

consequências da política em questão sobre a desigualdade social, ponto extremamente 

importante no caso do Brasil, um dos países mais desiguais do mundo (Neri, 2011). A 

partir do estudo de Grottera (2013), pode ser desenvolvido um módulo de distribuição 

de renda, de modo que seja possível analisar a influência das políticas climáticas sobre a 

distribuição de renda, calcular o índice de GINI e desenhar curvas de Lorenz para cada 

um dos cenários simulados. 
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Outro ponto importante a ser considerado em futuras pesquisas é a modelagem de um 

número maior de medidas de mitigação, em todos os setores da economia brasileira, 

pois como foi visto, a capacidade de ajuste altera significativamente os efeitos das 

políticas de mitigação na economia. Com relação a este ponto, será dada uma atenção 

especial ao setor de transportes, que nesta versão do modelo não teve um tratamento 

adequadamente detalhado.  

Outro ponto extremamente importante é o desenvolvimento de uma ligação forte (hard-

link) totalmente automatizada entre o IMACLIM BR e o MESSAGE, para facilitar e 

possibilitar um número maior de simulações e cenários, que também deve ser 

desenvolvido no futuro. 

Além disso, para poder simular cenários em diferentes horizontes de tempo, é 

importante ter o MESSAGE com a descrição de todo o sistema energético. Desse modo, 

espera-se que sejam possíveis simulações robustas até 2050. O desenvolvimento dos 

cenários no MESSAGE, entretanto, não era, em si, o foco desta tese. 

Também é importante a criação de formas reduzidas de modelos que estimem as 

emissões relativas a processos industriais e resíduos, a partir das peculiaridades do 

cenário macroeconômico definido pela política climática simulada, e assim estender o 

escopo do modelo IMACLIM BR. 

Por último, e não menos importante, está o desenvolvimento de uma ligação entre o 

IMACLIM BR e um modelo de uso do solo. O motivo é bem conhecido: O Brasil é um 

país continental, com a maior floresta tropical do mundo, com um setor agropecuário 

importante, sem citar a grande importância das emissões do setor LULUCF nas suas 

emissões totais. Portanto, além da importância de se considerar o setor LULUCF para 
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contabilizar as emissões totais do país, uma dúvida surge ao se analisar o efeito das 

recentes e importantes políticas de combate ao desmatamento da Amazônia, aliadas aos 

cenários econômicos de intenso crescimento projetados pelo governo, assim como os 

cenários agrícolas também bastante otimistas. Contudo, será que em determinado 

momento, a limitação da oferta de novas terras vai provocar uma pressão sobre o preço 

das mesmas, que se refletirá no preço dos alimentos? O estudo desses feedbacks 

macroeconômicos é de grande interesse, e seus efeitos sobre a distribuição de renda e 

segurança alimentar das classes mais pobres são de extrema importância.  

Outro ponto interessante que deve ser estudado mais a fundo no futuro diz respeito à 

competitividade do Brasil frente o resto do mundo. O modelo IMACLIM BR tem como 

foco o Brasil, e assim não consegue simular políticas climáticas no restante do mundo e 

consecutivas variações nos preços relativos. Dessa forma surgem duas possibilidades de 

tratamento desta questão (i) considerar que o Brasil está escolhendo voluntariamente 

implementar políticas climáticas abrangentes porque entendeu que há a possibilidade de 

ganhos econômicos e sociais com isso, além da redução das emissões de GEE, assim, os 

preços reais no resto do mundo se manteriam no mesmo patamar (é a hipótese adotada 

nesta tese); e (ii) considerar que o Brasil está implementando a política climática em 

questão devido a um acordo internacional, onde outros países estarão da mesma forma 

obrigados a reduzir as emissões. Neste caso, para avaliar o impacto deste acordo sobre 

os preços internacionais, seria necessário fazer uma simulação com o IMACLIM-R, a 

versão global da plataforma, e assim ter um feedback consistente da evolução dos 

preços do resto do mundo. 

A Figura 6.1, a seguir, apresenta um desenho esquemático inicial desta proposta, junto 

com algumas informações importantes que devem ser trocadas entre os modelos para 
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que seja assegurada a consistência macroeconômica.  

 

Figura 6.1 - Proposta inicial de desenvolvimento da plataforma IMACLIM-S BR 

Fonte: Elaboração própria 

 

Com os avanços detalhados nesta seção, o IMACLIM BR se tornará uma ferramenta 

bastante completa e poderosa. Ele poderá servir de base para discussões e diálogos entre 

os atores interessados acerca de como levar o país a uma trajetória de baixo carbono, 

como planejar uma reforma fiscal verde, ou até mesmo como planejar o futuro do país 

para o alcance de num cenário de crescimento verde inclusivo (Inclusive Green 

Growth), aliando crescimento econômico e diminuição da desigualdade social a uma 

menor intensidade de carbono da economia. 
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