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RESUMO   

 

Nos últimos anos, a elevação contínua no volume de emissões de dióxido de carbono 

(CO2) e sua concentração na atmosfera colocou o tema da mudança climática no centro 

do debate político-econômico mundial. Atualmente, os maiores emissores de CO2 do 

mundo são os países emergentes, denominado BRICS, que vêm apresentando um 

crescimento econômico expressivo e respondendo por mais de 40% das emissões totais 

deste poluente no planeta (EIA, 2016). Em termos analíticos, o estudo da relação entre 

crescimento econômico e emissões de poluentes têm sido feito com base na abordagem 

da Curva de Kuznets Ambiental (CKA), a qual implica a existência de uma relação no 

formato de um “U” invertido entre poluição e renda. Desta forma, à medida que a renda 

alcança um determinado patamar as emissões de poluentes começam a declinar, fazendo 

com que haja uma melhora na qualidade ambiental. Neste sentido, o objetivo geral desta 

pesquisa foi o de verificar se existe uma CKA para o grupo de países do BRICS 

utilizando a metodologia econométrica de cointegração em dados em painel. Além da 

variável PIB per capita, foram adicionadas mais três variáveis ao modelo: consumo per 

capita de energia, fluxo de comércio e uma dummy para captar os efeitos do Protocolo 

de Quioto sobre o nível de emissões destes países. Os resultados do modelo 

econométrico indicaram a existência de uma relação no formato de um “U” invertido 

entre renda per capita e emissões de CO2, com pontos de inflexões de US$ 2.033,89 e 

US$ 2.057,61 respectivamente, nos estimadores FMOLS e DOLS. O consumo per 

capita de energia apresentou uma relação positiva com as emissões de CO2, enquanto a 

relação da variável de comércio internacional foi negativa. Além disso, o coeficiente da 

variável dummy não apresentou significância estatística. Assim, julga-se necessário a 

implementação de políticas ambientais nos países do BRICS que estimulem o 

crescimento econômico com aumento da participação de fontes renováveis, melhor 

eficiência energética e transações comerciais que envolvam a transferência de 

tecnologia menos poluente para estes países. Ademais, acredita-se que um Acordo 

internacional de redução das emissões de CO2 que recaia também sobre os países em 

desenvolvimento é de extrema relevância para diminuir o nível de emissões e manter a 

temperatura do planeta em patamar estável.  

 

Palavras-chave: Emissões de CO2. Curva de Kuznets Ambiental. BRICS. Cointegração 

em painel. 

 

 



ABSTRACT 

 

In recent years, a steady rise in carbon dioxide (CO2) emissions and its own 

concentration on the atmosphere put the climate change issue at the center of the global 

political-economic debate. Today, the world's largest emitters of CO2 are the emerging 

BRICS countries, which show significant economic growth and account for more than 

40% of total emissions of this pollutant on the planet (EIA, 2016). In analytical terms, 

the study of the relationship between economic growth and pollutant emissions has been 

made based on the Environmental Kuznets Curve (CKA) approach, which implies an 

shaped relationship of an inverted "U" between pollution and Income In this way, as 

income reaches a certain level the emissions of pollutants begin to decline, resulting an 

improvement in environmental quality. In this sense, the general objective of the 

research is to verify if there is an evidence of CKA hypothesis for the BRICS group of 

countries using an economic methodology of panel data cointegration. In addition to the 

GDP per capita variable, three more variables were added to the model: per capita 

energy consumption, trade flow and a dummy to capture the effects of the Kyoto 

Protocol on countries' emissions levels. The results of the econometric model indicated 

an existence of a relationship of an inverted "U" between per capita income and CO2 

emissions, with inflection points of US $ 2,033.89 and US $ 2,057.61, respectively, in 

the FMOLS and DOLS. The per capita consumption of energy showed a positive 

relation with CO2 emissions, while a relation of the international trade variable was 

negative. In addition, the coefficient of the dummy variable, which measures the effects 

of the Kyoto Protocol, was not statistically significant. Thus, it is considered necessary 

to implement environmental policies in BRICS countries that stimulate economic 

growth by increasing the share of renewable sources, better energy and transactions that 

imply a transfer of less polluting technology to these countries. In addition, it is 

believed that an international agreement to reduce CO2 emissions that also includes 

developing countries is extremely important to reduce the level of emissions and keep 

the planet's temperature at a stable level. 

 

Keywords: CO2 emissions. Environmental Kuznets Curve. BRICS. Cointegration in 

panel. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O estudo da relação entre crescimento econômico e meio ambiente não é novo 

na literatura e remonta ao final da década de 1960 e início de 1970. Mais 

especificamente, a questão ambiental adentrou, de fato, na Economia com o 

acontecimento de três importantes eventos no cenário mundial: i) o aumento da poluição 

provocada pelas grandes indústrias e pelo grande número de veículos nos países 

centrais; ii) a crise do petróleo nos anos de 1970 que questionava a perpetuação do 

sistema econômico utilizando recursos naturais e, por último, iii) o relatório do Clube de 

Roma que apontava para os limites biofísicos do planeta caso a população e o consumo 

continuassem se expandindo à mesma taxa verificada na década anterior. (MUELLER, 

1998) 

Atualmente, o debate sobre economia e meio ambiente tem se polarizado em 

uma temática específica, qual seja, as mudanças climáticas.  A principal discussão gira 

em torno da redução das emissões dos gases que comprometem a camada de ozônio, 

denominado de gases de efeito estufa (GEE), os quais podem trazer sérias 

consequências para a sociedade mundial ao desequilibrar o sistema natural de regulação 

da temperatura do planeta. 

O aquecimento global de origem humana é gerado pelas emissões de gases de 

efeito estufa (dióxido de carbono com peso 75%, metano peso 15% e óxido nitroso peso 

9%) e elevou progressivamente a temperatura média da Terra, de 13,4ºC para 14ºC 

entre 1980 e 2005, com previsão de elevação de mais 2 a 3ºC até 2050, se continuar o 

atual padrão de emissões1 (IPCC 2007). 

As consequências da elevação da temperatura do planeta são diversas e seus 

custos recaem sobre a sociedade do mundo inteiro, entre as quais pode-se destacar o 

derretimento de calotas polares, o aumento do nível médio do mar e inundações de 

cidades litorâneas. Já nas regiões equatoriais, o aumento da evaporação deverá ocorrer 

e, por consequência, as tempestades e furacões poderão ficar mais ativos. Além disso, as 

doenças tropicais tais como malária, dengue e febre amarela também poderão aumentar. 

(OLIVEIRA; NOBRE, 2008) 

                                                           
1 Há que se lembrar que a concentração de CO2 na atmosfera já ultrapassou o nível de 350 ppm (partes 

por milhão), considerado como aceitável e seguro para que não haja uma disrupção do equilíbrio 

atmosférico (ROCKSTRÖM et al., 2009) 
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Dados recentes apontam que os principais emissores de CO2 no mundo são os 

países de renda mais elevada ou aqueles que apresentam uma taxa de crescimento 

econômico expressiva. Em 2014, os países emergentes ficaram entre os 10 principais 

emissores de CO2 do mundo. A China foi o país que mais emitiu dióxido de carbono, 

com 10.540.749,59 Kt (quilotonelada) desse gás, seguida pelos Estados Unidos (EUA) 

com 5.334.529,74 Kt. A Índia e a Rússia seguiram o ranking, com 2.341.896,77 Kt e 

1.766.427,27 Kt, respectivamente. O Brasil aparece na 10ª posição com um total de 

emissões de 501.102,85 Kt. Por fim, dentre os países emergentes, a África do Sul 

ocupou a 16° posição, emitindo 392.718,90 Kt de CO2. (EDGAR, 2016) 

Até os anos de 1970, a ideia que se tinha era a de que o crescimento econômico 

era o grande responsável pela degradação do meio ambiente. Contudo, na primeira 

metade da década de 1990 começaram a surgir alguns estudos empíricos que 

questionavam tal ideia e postulavam que em estágios iniciais do crescimento econômico 

de um país a degradação ambiental aumentaria, mas que esta diminuiria após 

determinado nível de renda ser alcançado. Esta hipótese ficou conhecida na literatura 

como hipótese da Curva de Kuznets Ambiental (CKA).  

De acordo com Carvalho e Almeida (2010) a hipótese da CKA descreve a 

trajetória temporal no formato de um “U” invertido seguida pelas emissões de poluentes 

em decorrência do crescimento econômico. Dessa forma, o crescimento de um país 

pobre acarreta um aumento na poluição, porque aumentos na produção são 

acompanhados de emissões de poluentes, e porque o país, pela sua pobreza, coloca uma 

prioridade menor sobre o controle ambiental. Uma vez que o país alcança o crescimento 

sustentável, a prioridade é direcionada em favor de um ambiente mais limpo. 

No entanto, um dos estudos pioneiros sobre o tema salienta que a existência de 

uma CKA não garante a automaticidade do processo que a produz. Ou seja, a mudança 

tecnológica, a educação, o processo político e os aspectos socioeconômicos de uma 

sociedade podem levar eventualmente a um declínio da poluição. Sendo assim, a relação 

presumida pela CKA depende das características de cada local, sendo que estas 

características determinam diferentes relações entre renda e poluição. (GROSSMAN; 

KRUEGER, 1995) 

Talvez mais importante do que os resultados encontrados nos estudos que testam 

empiricamente a CKA, sejam as implicações dessa relação em termos de política 

ambiental. Grossman e Krueger (1995), no entanto, alertam para o fato de que mesmo 

para os indicadores de poluição que demonstram uma queda após certo nível de renda, 
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nada garante que tal processo ocorra realmente. Portanto, crescimento econômico por si 

só não garante a solução para os problemas relacionados ao meio ambiente. As políticas 

ambientais apropriadas têm papel fundamental na inversão da trajetória dos poluentes 

que seguem a CKA. (CARVALHO; ALMEIDA, 2010, p. 5) 

Em termos de políticas ambientais de redução de poluentes em nível mundial, 

pode-se destacar o Protocolo de Quioto. Este acordo emergiu na III Conferência Anual 

das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima2, 

realizada em 1997 na cidade de Quioto, no Japão. O documento criado visava à redução 

dos seis principais gases causadores do efeito estufa3, no período de 2008 a 2012, a um 

nível de aproximadamente 5% inferior daquele verificado no ano de 1990. O Protocolo 

de Quioto entrou em vigor no ano de 2005, após ter sido ratificado por 55 países que 

juntos produziam aproximadamente 55% das emissões globais.  

A última conferência mundial sobre o clima foi realizada em 2015, na cidade de 

Paris. O documento oficial “Adoption of the Paris Agreement” estabeleceu como meta 

um nível de emissões agregada de GEE de 55 gigatoneladas na atmosfera no ano de 

2030, com o objetivo de manter a elevação da temperatura média do planeta abaixo dos 

2°C, considerando-se os níveis de temperatura pré-industriais. Mais ainda, o Acordo de 

Paris espera obter contribuições dos países para limitar o aumento da temperatura média 

global abaixo dos 1,5°C, atingindo um nível de emissões agregadas de 40 gigatoneladas 

em 2030. (SIRKIS, 2016) 

Diante desta preocupação proeminente com as emissões de CO2 em vários 

países, inclusive os países em desenvolvimento, procura-se, neste trabalho, responder à 

seguinte pergunta: qual a relação entre crescimento econômico e emissões de CO2 nos 

países que compõem o BRICS4? 

Neste contexto, o objetivo geral deste trabalho circunscreve-se em investigar 

empiricamente se a relação entre crescimento econômico e as emissões de CO2 no 

BRICS, no período 1971-2011, possui o formato de “U” invertido, conforme postulado 

pela hipótese da CKA. Para atingir tal objetivo, esta pesquisa fará uso da metodologia 

econométrica de cointegração para dados em painel e os estimadores utilizados serão o 

                                                           
2 A United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), criada na Rio-92, visava 

manter a concentração de gases estufa na atmosfera em um nível que impedisse a interferência antrópica 

no sistema climático. O órgão supremo dentro da UNFCC é a Conferência Anual das Partes (COP), a qual 

regulamenta os países que assinaram e ratificaram os acordos sobre o clima. 
3 Dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorcarbonetos (HFCs), 

hexafluoreto de enxofre (SF6) e perfluorcarbonetos (PFCs). 
4 Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 
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Fully Modified Ordinary Least Squares (FMOLS) e o Dynamic Ordinary Least Squares 

(DOLS). As variáveis utilizadas no modelo econométrico serão o PIB per capita, que 

mensura o impacto do crescimento econômico sobre o nível de emissões, o consumo 

per capita de energia, o fluxo de comércio e uma dummy que representa o Protocolo de 

Quioto.  

Por sua vez, os objetivos específicos delimitam-se em: a) fazer uma revisão da 

literatura teórica e empírica sobre a hipótese da CKA; b) caracterizar, do ponto de vista 

socioeconômico e ambiental, os cinco países que compõem o grupo do BRICS; c) testar 

empiricamente a hipótese da CKA para estas economias e, por fim, d) analisar os 

resultados encontrados tendo em vista implicações de políticas ambientais voltadas à 

redução das emissões de CO2. 

A literatura sobre CKA é caracterizada por ser bastante vasta com grande 

heterogeneidade em seus resultados. Contudo, os estudos que tratam da relação entre 

crescimento econômico e poluição do ar para os países em desenvolvimento o fazem de 

forma isolada, isto é, para cada país separadamente com o emprego de técnicas 

econométricas de dados em séries temporais. Estes estudos também não utilizam 

variáveis adicionais de abertura comercial e variáveis que possam captar os efeitos das 

instituições destes países sobre os níveis de emissões.  

Isto posto, um dos méritos acadêmicos deste trabalho é contribuir com a 

literatura estimando a relação entre crescimento econômico do principal bloco de países 

em desenvolvimento – BRICS – e o principal poluente causador do efeito estufa – CO2. 

Este trabalho também procura empregar uma metodologia econométrica relativamente 

recente e ainda pouco explorada neste tema, que é a cointegração para dados em painel. 

Além disso, a inclusão de variáveis adicionais no modelo permitirá analisar os impactos 

do perfil comercial e das instituições destes países sobre seus níveis de emissões.  

Assim, acredita-se que a investigação da relação entre o nível de atividade 

econômica e as emissões de CO2 torna-se relevante em países emergentes, como é caso 

do grupo BRICS. Isso porque esses países têm vivenciado um intenso processo de 

catching-up5 econômico e social cujo suporte é, em sua grande parte, uma matriz 

energética majoritariamente baseada em combustíveis fósseis, que os fez responder por 

mais de 40% das emissões mundiais de CO2 em 2013 (EIA, 2016). Dessa forma, a 

                                                           
5 Catching-up é o processo pelo qual um país tecnologicamente atrasado passa a crescer a taxas maiores 

que os países que compartilham a fronteira da tecnologia mundial, simplesmente utilizando os 

conhecimentos já desenvolvidos pelos países que estão na fronteira tecnológica. (UNCTAD, 2005) 
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elaboração de políticas eficazes e eficientes será bem sucedida se estiver respaldada em 

sólidos estudos que elucidem as interconexões existentes entre as variáveis que 

condicionam o progresso socioeconômico humano e as emissões de CO2.  

Além desta introdução, o trabalho está dividido em quatro capítulos, sendo o 

segundo e o terceiro de cunho teórico-revisionistas, o quarto metodológico e o quinto 

empírico. O segundo capítulo faz uma revisão teórico-empírica sobre a hipótese da 

CKA percorrendo os estudos seminais que idealizaram o conceito até os 

desdobramentos atuais dessa análise. O terceiro capítulo traz algumas considerações 

analíticas a respeito dos cinco países que compõem o bloco BRICS, examinando dados 

como o tamanho geográfico do país, principais atividades econômicas, população, renda 

per capita e emissões de poluentes.  Por sua vez, o quarto capítulo aborda a base de 

dados, o modelo econométrico e a metodologia de cointegração em painel que será 

usada para atingir o objetivo principal do trabalho. O quinto capítulo traz os resultados 

do modelo, sua discussão e implicações. Por fim, as conclusões encerram e 

sistematizam o trabalho. 
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2. CRESCIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE – A CURVA DE 

KUZNETS AMBIENTAL  

 

2.1 Aspectos teóricos 

 

Desde o final da década de 1960, a relação entre crescimento econômico e meio 

ambiente tem sido objeto de um intenso debate. A publicação do documento “The limits 

to growth”, elaborado em 1972 por diversos pesquisadores do Massassuchets Institute 

of Technology (MIT) a pedido dos membros do Clube de Roma, chamou a atenção ao 

apontar uma barreira biofísica para o crescimento contínuo da renda mundial. Tal 

barreira seria imposta pela base finita de recursos naturais do planeta. (MEADOWS, et. 

al., 1972) 

O consenso científico que se dedicava às questões ambientais nesse período 

admitia uma relação unívoca entre crescimento econômico e degradação ambiental. Tais 

interpretações tinham como premissa fundamental o trade-off existente entre a base 

finita de recursos naturais do planeta e a expansão contínua da economia global. De 

acordo com esta perspectiva, o crescimento econômico permanente não seria 

sustentável no longo prazo por duas limitações da natureza: 

1) A quantidade fixa de recursos naturais do planeta. Considerando-se que 

quanto maior o nível de produto maior a quantidade requerida de recursos 

naturais, estes tenderiam a se tornar escassos no futuro6; 

2) A capacidade limitada de assimilação do meio ambiente com relação aos 

resíduos e rejeitos provenientes do sistema econômico. O aumento de bens 

materiais da economia implicaria em aumento da escala e, 

consequentemente, na emanação de resíduos e dejetos do sistema econômico 

para o meio ambiente, elevando, assim, a degradação ambiental a níveis 

alarmantes. (MUELLER, 2007) 

No fim da década de 1980, o debate entre o nível de renda da economia e a 

degradação ambiental toma outra vertente. O relatório da Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (World Comission on Environment and Development – 

WCED), conhecido como Relatório Brundtland (WCED, 1987), foi um marco teórico 

                                                           
6 Há que considerar, contudo, o aumento da produtividade no uso de matéria e energia, o que vem sendo 

chamado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) de decoupling (UNEP, 

2011) 
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por apresentar a possibilidade de se alcançar a sustentabilidade sem que houvesse 

mudanças significativas no sistema econômico, lançando a ideia de desenvolvimento 

sustentável (definido como aquele que atende às necessidades presentes sem 

comprometer as necessidades das gerações futuras). A partir de então, passou-se a ver 

no crescimento econômico uma saída para os problemas ambientais, principalmente 

para aqueles ligados à pobreza, no momento em que foram identificadas sinergias entre 

o crescimento econômico e melhoras ambientais. 

Neste contexto, alguns autores começaram a investigar a relação entre 

crescimento da renda e degradação ambiental a partir do formato de uma curva de “U” 

invertido. A hipótese básica acerca desta curva é que nos estágios iniciais do processo 

de crescimento econômico há um aumento da degradação ambiental, mas que este, por 

si só, engendra posteriormente uma redução na deterioração ambiental. Esta relação 

ficou conhecida na literatura como CKA, em referência ao estudo clássico de Kuznets 

(1955) para explicar o nível de atividade econômica e distribuição de renda nas 

economias dos países. 

A busca por evidências da CKA se iniciou com o trabalho de Grossman e 

Krueger (1991), no qual os autores estimaram os possíveis impactos ambientais de um 

acordo de livre comércio entre os países da América do Norte, o NAFTA (North 

American Free Trade Agreement). No entanto, o conceito popularizou-se com a 

publicação do Relatório de Desenvolvimento Mundial (IBDR, 1992). Posteriormente, 

mais três trabalhos publicados na primeira metade da década de 1990 tornaram-se 

relevantes para o tema, quais sejam, Shafik e Bandyopadhyay (1992), Selden e Song 

(1994) e Grossman e Krueger (1995). 

De acordo com Lucena (2005), a CKA é uma hipótese acerca da relação entre 

indicadores de degradação ambiental e a renda per capita. Segundo o autor, nos estágios 

iniciais do desenvolvimento econômico a degradação ambiental e a poluição 

aumentariam juntos com a renda per capita. Contudo, após um certo nível de renda 

(denominado de “ponto de inflexão”; em inglês, turning point), que varia de acordo com 

os indicadores estudados, essa tendência se reverteria de tal forma que a qualidade 

ambiental melhoraria com o crescimento econômico. Tal efeito foi denominado por 

alguns autores como “descolamento” (decoupling) entre a atividade econômica e 

pressão ambiental (IBRD, 1992). Isso implica que o impacto ambiental é uma função na 

forma de “U” invertido da renda per capita. 
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Em termos gerais, a estimação da CKA parte de um modelo simples que 

relaciona renda a um indicador de degradação ambiental:  

 

 
ititititittiit uXYYYE  '3

3

2

21   (1) 

 

Onde E representa algum indicador de degradação ambiental; Y é a medida da renda; X 

é um vetor de outras variáveis explicativas, enquanto   representa efeitos específicos à 

unidade, constantes no tempo; e  os efeitos temporais, comuns a todas as unidades.  

De acordo com De Bruyne (1998), os sinais dos coeficientes estimados na 

equação (1) é que determinarão o formato da relação entre renda per capita e 

degradação ambiental, os quais estão expressos na figura 1 abaixo: 

1. Se 1 > 0 e 2 = 3 = 0, as emissões crescem monotonicamente com a renda 

(caso 1); 

2. Se 1 < 0 e 2 = 3 = 0, as emissões decrescem monotonicamente com a renda 

(caso 2); 

3. Se 1 > 0, 2 < 0 e 3 = 0, as emissões crescem até um determinado patamar de 

renda per capita para posteriormente começarem a declinar. Este é o caso da 

Curva de Kuznets Ambiental (caso 3); 

4. Se 1 < 0, 2 > 0 e 3 = 0, as emissões diminuem até certo nível de renda per 

capita e começam a crescem a partir de tal ponto (caso 4); 

5. Se 1 > 0, 2 < 0 e 3 > 0, ocorre um comportamento semelhante ao verificado 

no item 3, com a diferença que as emissões seguem um trajetória ascendente 

para níveis de renda mais elevados. Nesta relação verifica-se uma curva no 

formato de “N” (caso 5); 

6. Se 1 < 0, 2 < 0 e 3 > 0, verifica-se uma situação oposta à que foi encontrada 

no item 5 (caso 6); 

7. Se 1 = 2 = 3 = 0, aponta que as emissões e o nível de renda per capita não tem 

nenhuma relação (caso 7).  

O que se torna preponderante para a hipótese da CKA são os mecanismos 

subjacentes que explicam a inversão da trajetória positivamente inclinada para uma 

negativamente inclinada. Segundo Everett et. al (2010), em termos gerais, a reversão de 

trajetória da CKA seria explicada por três motivos: 
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1) A níveis baixos de renda per capita, a redução da poluição é indesejável, 

uma vez que os indivíduos estão preocupados em satisfazer suas 

necessidades básicas de consumo; 

 

Figura 1 - Diferentes formas da relação entre renda e degradação ambiental 

 

Fonte: Adaptado de De Bruyne (2000). 

 

2) Quando certo nível de renda é atingido, os indivíduos começam a considerar 

o trade-off entre crescimento econômico e qualidade ambiental, e a 

degradação ambiental começa a decrescer a taxas inferiores; 
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3) Depois de certo ponto, os gastos com melhorias na qualidade ambiental 

domina as preferências do indivíduos, de tal forma que aquela começa a 

melhorar. 

Outros autores explicam a inversão da CKA pelos diferentes efeitos que o 

crescimento econômico causa no meio ambiente, a saber, efeito escala, efeito 

composição e efeito técnico ou tecnológico. Seguindo a exposição de Brock e Taylor 

(2005), seja E as emissões totais de um poluente em uma economia com n indústrias; ia  

a intensidade das emissões (quantidade/unidade monetária) da indústria i no produto 

nacional; e Y o produto nacional, então: 
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Diferenciando a equação (2) em relação ao tempo, tem-se:  
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Onde 
E

Ei
i  e 'x indica 

x

dtdx ]/[
. Logo, um queda nas emissões ao longo do tempo 

deve vir, necessariamente, de uma dessas três fontes.  

O efeito escala mostra o impacto da expansão do sistema econômico sobre a 

emissão de poluentes, mantendo constante a tecnologia de produção (a intensidade de 

emissões de cada indústria, a’ = 0 para todo i) e a composição do produto (s’ = 0 para 

todo i). É esperado que o efeito escala seja monotonicamente crescente. Dessa forma, 

um maior nível de produto exigirá uma quantidade maior de recursos naturais, fazendo 

com que as emissões de poluentes também aumentem.  

Por sua vez, o efeito composição decorre das mudanças na estrutura produtiva da 

economia. Este efeito é obtido mantendo-se o efeito escala e tecnológico constantes. Ou 

seja, mensura o impacto das mudanças na composição do produto entre as diferentes 

indústrias, mantendo fixo o nível de renda e a tecnologia de produção. 

O efeito puro na degradação ambiental é mensurado por:  
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Que, levando-se em consideração que as mudanças na participação de cada 

indústria no produto devem somar zero, pois enquanto umas ganham participação outras 

perdem, a equação (4) pode ser reescrita da seguinte forma: 
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Ou seja, se a participação no produto das indústrias cujas intensidades de 

emissões são maiores que a intensidade média da economia (indústrias sujas) aumentar, 

o efeito composição causará aumento da degradação ambiental, mantendo a renda e a 

tecnologia de produção constantes. O contrário ocorrerá se aumentar a participação no 

produto das indústrias cujas intensidades de emissões são menores que a intensidade 

média da economia (indústrias limpas). 

Por último, tem-se o efeito tecnológico, que é mensurado por alterações na 

intensidade de emissões das indústrias da economia, mantendo os efeitos escala e 

composição constantes. Portanto: 
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De acordo com Stern (2004), é comum supor que o efeito tecnológico seja 

negativo, ou seja, que o nível de emissões diminui com aumentos da renda. O 

argumento é que a intensidade de emissões cairia com mudanças para insumos mais 

limpos, aumentos na produtividade (produz-se mais com menos insumos) ou melhorias 

na tecnologia de captura dos poluentes. 

Outros autores oferecem uma explicação alternativa para a fase descendente da 

curva. Selden e Song (1994) indicam alguns fatores que atuariam como amortecedores 

ou compensadores do processo. São eles: i) elasticidade-renda positiva para a qualidade 

ambiental, ou seja, à medida que a renda aumenta as pessoas tendem a querer mais 
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qualidade ambiental; ii) mudanças na composição da produção e consumo; iii) aumento 

do nível educacional e consciência ambiental; e iv) sistemas políticos mais abertos. 

Existe, ainda, a interpretação de que o movimento de queda na curva de 

degradação ambiental se deve às instituições presentes na sociedade. Nos países 

desenvolvidos, as instituições tomadoras de decisão seriam as responsáveis pela 

internalização das externalidades ambientais e, portanto, responsáveis pela diminuição 

da poluição gerada nessas nações. A qualidade dessas instituições poderia, inclusive, 

levar a relação entre renda per capita e degradação ambiental a um formato contrário 

daquele proposto pela CKA. (JONES; MANNUELI, 1995) 

A questão básica por trás da CKA é se o crescimento econômico é ou não 

conciliável com a sustentabilidade ambiental, ou, dito de outra forma, se é possível uma 

estratégia de desenvolvimento sustentável sem a necessidade de promover drásticas 

mudanças na economia. Sua validade indicaria que não há necessidade de sacrificar o 

crescimento econômico por conta de preocupações ambientais. (CARVALHO, 2013) 

Esta perspectiva é claramente revelada no Relatório sobre Desenvolvimento 

Mundial (IBRD, 1992, p. 38-39), onde é argumentado que: 

“A visão de uma atividade econômica maior fere, inevitavelmente, o meio 

ambiente é baseada em pressupostos estáticos sobre tecnologias, preferências 

e investimentos ambientais [...]. Conforme a renda aumenta, a demanda por 

melhorias na qualidade do meio ambiente aumentará, assim como os recursos 

disponíveis para investimentos.” 

 

Outros autores demonstram uma posição parecida e, até mesmo, mais forte a 

respeito da relação entre renda e meio ambiente. Beckerman (1992, p. 482) afirma que 

“embora exista evidências claras que o crescimento econômico geralmente leva a 

deterioração ambiental nas fases iniciais do processo, no final, o melhor e, 

provavelmente, o único caminho para alcançar um meio ambiente decente na maioria 

dos países é tornar-se rico.” Bartlett (2004) afirma, ainda, que a regulação ambiental 

pode, inclusive, piorar a qualidade ambiental ao reduzir o crescimento econômico. 

A hipótese da CKA tem recebido diversas críticas por parte de alguns autores. 

Em primeiro lugar, é importante salientar que, nos estudos presentes na literatura, ela só 

foi encontrada para alguns tipos de poluentes que têm impactos locais e possuem baixos 

custos de controle, por exemplo, SOx e NOx. Poluentes que envolvem custos dispersos e 

de longo prazo (como CO2, por exemplo) não apresentam trajetória decrescente com 

aumentos da renda per capita, ao contrário, tais poluentes crescem monotonicamente à 

medida que o crescimento econômico avança (DINDA, 2004).  
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Os indicadores de degradação ambiental utilizados nos modelos também têm 

sido objeto de muitas críticas. Alguns poluentes têm caráter cumulativo na atmosfera, 

de modo que utilizar uma variável de fluxo que capte os impactos do crescimento 

econômico sobre o meio ambiente pode levar a resultados equivocados. De Bruyne et. 

al. (1998) ressaltam, ainda, a incapacidade dos estudos sobre CKA considerarem a 

capacidade do meio ambiente absorver resíduos e dejetos provenientes do sistema 

econômico, além de ignorar a estrutura adaptativa e regenerativa dos ecossistemas que 

alicerçam as atividades de produção e consumo das sociedades.  

Outra crítica bastante disseminada na literatura é sobre a não sustentação da 

CKA no longo prazo, isto é, o formato de “U” invertido representa apenas os estágios 

iniciais da relação entre renda e degradação ambiental. De Bruyne et. al. (1998) e Dinda 

et. al. (2004) argumentam que, após certo nível de renda ser alcançado, a degradação 

ambiental volta a subir, fazendo com que a curva assuma um formato de “N” e haja um 

re-linking hypothesis entre crescimento econômico e impactos sobre o meio ambiente.  

Lucena (2005) enfatiza que outra limitação por trás dos estudos que empregam 

modelos de equação reduzida que utilizam a renda como variável explicativa é que eles 

não fornecem explicações para as causas por trás da relação estudada. Tais modelos 

utilizados na grande maioria dos estudos não fornecem base para concluir se a CKA é 

resultado de mudanças autônomas na estrutura econômica e na tecnologia ou se ela 

deriva de políticas ambientais (por exemplo) ambiciosas que independem da renda (De 

Bruyne et al., 1998). 

Apesar das críticas teóricas e metodológicas direcionadas à hipótese da CKA 

ressaltarem a cautela que se deve tomar ao utilizá-la como instrumento de política 

ambiental, a teoria da hipótese da CKA ainda tem sido bastante utilizada por 

policymakers que acentuam as fortes considerações que ela traz sobre o 

desenvolvimento dos países, ao contrário de análises simples de estatísticas descritivas 

advogadas por Stern (2004). 

 

2.2 Revisão da literatura empírica  

 

O grande volume de trabalhos publicados sobre CKA apresenta um aporte 

empírico bastante diversificado. Variam os indicadores de degradação ambiental, as 

especificações dos modelos e suas formas funcionais, as técnicas econométricas, os 

países envolvidos e o período de tempo analisado. Alguns trabalhos encontram 
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evidências da CKA, enquanto outros criticam a alta sensibilidade dos resultados às 

formas funcionais. Já o arcabouço teórico apresenta desde modelos estáticos simples até 

complexos modelos dinâmicos de gerações superpostas. (FONSECA; RIBEIRO, 2005) 

O primeiro trabalho publicado em CKA foi o de Grossman e Krueger (1991). 

Neste estudo, os autores estimaram uma CKA para o dióxido de enxofre (SO2), fumaça 

negra e partículas suspensas usando dados do Global Enviromental Monitoring System 

(GEMS) para diversas cidades em 32 países diferentes. A estimativa considerou as 

variáveis em nível e levou em conta outros termos que mensuravam aspectos de 

localidade, densidade populacional e comércio internacional, além das variáveis renda e 

seus respectivos termos ao quadrado e ao cubo. Os autores encontraram um ponto de 

inflexão da curva quando a renda atinge algo em torno de US$ 5.000 para os poluentes, 

sendo que no caso do material particulado suspenso no ar o valor seria ainda menor. No 

entanto, a partir de níveis de renda entre US$ 10.000 e US$ 15.000, os autores 

verificaram que os níveis de poluentes voltavam a subir. 

As estimativas feitas por Shafik e Bandyopadhyay (1992) levaram em conta dez 

indicadores de qualidade ambiental para testar a hipótese da CKA para 149 países no 

período de 1960-1990. A metodologia econométrica foi a de dados em painel e as 

variáveis utilizadas foram – além do PIB e seus respectivos termos quadrático e cúbico 

– uma tendência temporal, densidade populacional e comércio externo, etc. Os 

resultados obtidos para cada indicador foram bem diferentes. Para as variáveis déficit na 

provisão de água potável e déficit na provisão de saneamento básico os autores 

obtiveram uma relação negativa com a renda ao longo do tempo. As medidas 

relacionadas a desmatamento demonstram não ter relação alguma com a variável renda, 

enquanto a qualidade das águas tende a piorar com o aumento da renda. Para os dois 

indicadores de poluição do ar, os autores encontraram resultados que confirmam a 

CKA, com pontos de inflexão entre US$ 3.000 e US$ 4.000. Por fim, para a geração de 

lixo per capita por município e para a emissão de carbono per capita, observaram uma 

relação altamente positiva com a variável renda. 

Selden e Song (1994) estimaram a relação entre crescimento econômico e 

degradação ambiental utilizando quatro tipos de poluentes: SO2, óxido de nitrogênio 

(NOx), partículas suspensas no ar (SPM) e monóxido de carbono (CO). Foi considerada 

uma amostra de 30 países no estudo, sendo que 22 eram classificados como de alta 

renda, 6 como de média renda e 2 como de baixa renda. A metodologia utilizada foi a 

de dados em painel e o período do estudo compreendeu os anos de 1973 a 1984. O 
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modelo econométrico teve como variáveis explicativas o PIB real per capita, seu termo 

ao quadrado e a densidade populacional. Os resultados encontrados pelos autores foram 

que a poluição ambiental se reduziria quase a zero, após ser alcançado níveis altos de 

renda. Os pontos de inflexão da CKA foram de $8.709 para SO2, $11.217 para NOx, 

$10.289 para SPM e $5.963 para CO.  

Em outro trabalho, Grossman e Krueger (1995) ampliaram a base de dados 

utilizados em Grossman e Krueger (1991) e incluíram 14 indicadores de poluição do ar 

e de bacias hidrográficas. O trabalho procurou mostrar a relação entre crescimento 

econômico e meio ambiente para diferentes cidades em diferentes países, de acordo com 

a disponibilidade dos dados. Foi utilizada a metodologia de dados em painel e os 

modelos econométricos tinham como variável dependente a degradação ambiental da 

água ou do ar. As variáveis explicativas dos modelos foram o PIB per capita e suas 

formas ao quadrado e ao cubo para testar a hipótese do “U” invertido. Além disso, 

foram incluídas as médias do PIB per capita e de suas respectivas formas quadrática e 

cúbica. Os autores encontraram evidências de uma curva no formato de “U” invertido 

para 11 indicadores de degradação ambiental utilizados. Os pontos de inflexão para os 

diferentes poluentes variaram, mas na maioria dos casos eles vêm antes de um país 

atingir uma renda per capita de US$ 8.000. 

Os estudos realizados por Jalil e Mahmud (2009), Pao, Yu e Yang (2011), 

Ahmed e Long (2012), Saboori, Sulaiman e Mohd (2012a, 2012b) e Rabbi, Akbar e 

Kabir (2015) procuraram estimar as relações entre crescimento econômico e meio 

ambiente utilizando dados de séries de tempo e aplicando a técnica econométrica de 

vetores autorregressivos com correção de erros (VEC). Os modelos VEC empregados 

nesses estudos buscaram captar as relações de curto e longo prazo entre as emissões de 

CO2 e as demais variáveis explicativas. No que tange ao período de tempo e às variáveis 

empregadas nos modelos, estes trabalhos são muito semelhantes entre si. O intervalo 

temporal é relativamente pequeno, o que acaba por distorcer as relações de longo prazo 

entre o crescimento econômico e as emissões de dióxido de carbono. Com relação às 

variáveis, grande parte deles utiliza um polinômio de segundo ou terceiro grau da renda 

per capita e alguma variável adicional para explicar as emissões de dióxido de carbono 

nos países, tais como consumo de energia per capita, densidade populacional e/ou uma 

variável de abertura comercial considerada como proxy do fluxo de comércio. Os 

resultados encontrados pelos diferentes autores são bastante heterogêneos, variando de 

resultados que mostram evidências da curva no formato de “U” invertido, como nos 



31 
 

trabalhos de Jalil e Mahmud (2009), Saboori, Sulaiman e Mohd (2012b), Ahmed e Long 

(2012) e Rabbi, Akbar e Kabir (2015), até a insignificância, do ponto de vista 

estatístico, dos parâmetros que mensuram o impacto do crescimento econômico sobre o 

meio ambiente, conforme os estudos de Pao, Yu e Yang (2011) e Saboori, Sulaiman e 

Mohd (2012a). 

Arraes et. al. (2006) se propõem a analisar a relação de variáveis de 

desenvolvimento sustentável com o crescimento econômico em diversos países no 

mundo. Para isso, utilizam dois modelos econométricos, um de dados em cross-section 

e outro de dados em painel, que tiveram como regressando uma variável que 

representasse o “desenvolvimento sustentável ambiental”. As variáveis testadas 

empiricamente foram o saneamento, o abastecimento de água, a taxa de mortalidade, a 

expectativa de vida, a alfabetização de adultos e as emissões de CO2. Os resultados do 

modelo cross-section apontaram para evidências de uma CKA apenas para os 

indicadores de taxa de mortalidade e emissões de CO2, sendo que esta última variável, 

entretanto, não teve seu coeficiente estatisticamente significante. Todas as demais 

variáveis apresentaram evidências para uma forma de “U” e não de “U-invertido”. Por 

sua vez, os resultados do modelo de dados em painel corroboraram todos os outros do 

modelo cross-section, com exceção da variável taxa de mortalidade, que apresentou um 

formato de “U” e não de “U-invertido”. Com respeito à convergência dos indicadores 

entre os países, o único que atendeu à condição necessária e suficiente de convergência 

foi o déficit de analfabetos. Dessa forma, os autores concluíram que as variáveis que 

denotam o desenvolvimento sustentável apresentam uma relação com a renda per capita 

dos países que pouco se aproxima do que é descrito na literatura como CKA. 

Os condicionantes de curto e longo prazo das emissões de CO2 nos países do 

BRIC foram estudados por Pao e Tsi (2011). Os autores estimaram um modelo de 

painel dinâmico para o período 1971-2005 que levou em conta a variável crescimento 

econômico e o consumo per capita de energia. Os resultados obtidos indicaram que, no 

longo prazo, um aumento de 1% no consumo per capita de energia aumenta as emissões 

per capita de CO2 em 1,855% e um aumento de 1% no PIB per capita eleva em 1,359% 

as emissões per capita de CO2. Além disso, encontraram-se evidências de uma CKA 

para este grupo de países, com ponto de inflexão de US$ 5.300. 

Para estimar uma CKA no Brasil, Fonseca e Ribeiro (2005) adotaram uma forma 

funcional diferente dos demais estudos analisados até aqui para explicar a degradação 

ambiental nos estados do Brasil entre 1985 e 2000. O modelo utilizado estabeleceu uma 
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relação entre o percentual de áreas preservadas e o logaritmo da renda per capita, o 

logaritmo da escolaridade média, uma proxy para participação social (percentual de 

votos brancos e nulos) e o índice de Gini. As estimativas dos autores indicaram a 

importância da renda per capita em polinômio e da escolaridade como determinantes na 

extensão da proteção ambiental. Contudo, a medida de capital social (votos brancos e 

nulos) e a desigualdade não afetaram significativamente a variável dependente. Além 

disso, os coeficientes significativos foram como esperados, indicando uma CKA para os 

estados brasileiros. 

Lucena (2005), por sua vez, empregou o consumo de energia final e as emissões 

de CO2 provenientes desta atividade como medidas de pressão ambiental. O modelo de 

dados em séries temporal compreendeu os anos de 1970-2003 e teve duas variáveis 

explicativas, sendo que uma foi o PIB per capita e a outra o fluxo de comércio – 

mensurado pela soma das exportações com as importações como proporção do PIB. 

Dentre as especificações adotadas pelo autor, o modelo cúbico foi o que apresentou 

melhor ajuste e os resultados indicaram que, para o consumo de energia final, o Brasil 

se situaria no estágio intermediário da CKA, apesar de não se confirmar a existência da 

curva para esta variável. Com respeito as emissões de CO2 provenientes do consumo de 

energia final, Lucena (2005) não constatou evidências de uma CKA.  

Entre os trabalhos que abordam a questão do crescimento econômico e 

degradação ambiental por meio de dados de séries temporais para o Brasil estão o de 

Pao e Tsai (2011) e Cunha e Scalco (2013). O período de análise dos dois estudos é bem 

parecido e compreende os anos entre 1980 e 2007. Enquanto o estudo de Cunha e 

Scalco (2013) leva em conta somente a variável renda e seu termo ao quadrado, o 

trabalho de Pao e Tsai (2011) acrescenta uma variável adicional no modelo de consumo 

de energia no país. No que diz respeito aos resultados, ambos estudos chegam à 

conclusão de que não há evidências de uma CKA para o Brasil e que o consumo de 

energia é mais importante para explicar as emissões de CO2 no país.  

Em geral, o que percebe-se nos trabalhos sobre CKA examinados nesta seção é a 

grande heterogeneidade dos resultados encontrados. Os estudos seminais sobre CKA 

apontaram, na grande maioria dos indicadores de poluição utilizados, para evidências da 

curva no formato de “U” invertido. Entretanto, os pontos de inflexão das curvas 

variaram bastante, com intervalos de níveis de renda per capita entre US$ 3.000 e US$ 

11.000, aproximadamente. Os estudos sobre CKA que utilizam dados de séries 

temporais também mostraram resultados bastante diferentes. Nestes estudos, a hipótese 
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da CKA foi encontrada em países como China, Malásia, Paquistão e Blangadesh, 

respectivamente, nos trabalhos de Jalil e Mahmud (2009), Saboori, Sulaiman e Mohd 

(2012b), Ahmed e Long (2012) e Rabbi, Akbar e Kabir (2015). Nos estudos que 

abordam o tema da CKA para o Brasil, o único que encontrou evidências da CKA foi o 

de Fonseca e Ribeiro (2005). Nos demais artigos não foram encontradas evidências da 

hipótese da CKA, conforme visto nos estudos de Lucena (2005), Cunha e Scalco (2013) 

e Pao e Tsi (2011).  
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Quadro 1 – Resumo dos estudos empíricos sobre CKA 

Autores Região Período Indicador de 

poluição (variável 

dependente) 

Tipo de 

dados 

Variáveis adicionais Ponto de inflexão Conclusões e 

observações gerais 

Grossman e 

Krueger (1991) 

52 cidades em 

32 países 

diferentes 

1987, 1982 e 1988 
SO2 e partículas 

suspensas no ar 

Dados em 

painel 

Variáveis dummys de 

localidade, tendência 

temporal e uma 

variável de comércio. 

Aproximadamente 

US$ 5.000 

Apesar de os autores 

encontrarem 

evidências de uma 

CKA, a degradação 

ambiental voltava a 

subir quando a renda 

per capita atingisse 

US$ 10.000. 

Shafik e 

Bandyopadhyay 

(1992) 

149 países 1960-1990 

Déficit na provisão 

de água potável, 

déficit na provisão de 

saneamento, 

partículas suspensas 

no ar, SO2, alterações 

na cobertura 

florestal, oxigênio 

dissolvidos em rios, 

coliformes fecais em 

rios, geração de lixo 

per capita por 

município e emissão 

de carbono per 

capita 

Dados em 

painel 

Tendência temporal, 

densidade 

populacional, variável 

de comércio e 

dummys de localidade 

Entre US$ 3.000 e 

US$ 4.000 

Os dois indicadores de 

poluição do ar 

apresentaram o 

formato de “U” 

invertido. A geração de 

lixo per capita por 

município e emissão 

de carbono per capita 

mostraram-se 

altamente 

correlacionados com a 

renda. 

Selden e Song 

(1994) 
30 países 1973-1984 

SO2, óxido de 

nitrogênio (NOx), 

SPM e monóxido de 

carbono (CO) 

Dados em 

painel 

Densidade 

populacional 

$8.709 para SO2, 

$11.217 para NOx, 

$10.289 para SPM e 

$5.963 para CO 

A principal conclusão 

foi que a poluição se 

reduzir quase a zero 

após ser alcançado 

determinado nível de 

renda per capita. 
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Autores Região Período 

Indicador de 

poluição (variável 

dependente) 

Tipo de 

dados 
Variáveis adicionais Ponto de inflexão 

Conclusões e 

observações gerais 

Grossman e 

Krueger (1995) 
  

14 indicadores de 

poluição do ar e da 

água 

Dados em 

painel 

Médias das variáveis 

PIB ao quadrado e ao 

cubo 

Antes de US$ 8.000 

Encontraram-se 

evidências da CKA 

para 11 indicadores de 

poluição. 

Fonseca e Ribeiro 

(2005) 

26 estados do 

Brasil 

1985,1990, 1995, 

2000 

Percentual de áreas 

preservadas em cada 

estado 

Dados em 

painel 

Logaritmo da 

escolaridade média, 

percentual de votos 

brancos e nulos e o 

índice de Gini 

 

Os resultados 

indicaram a 

importância da renda 

per capita em 

polinômio e da 

escolaridade como 

determinantes na 

extensão da proteção 

ambiental. A medida 

de capital social (votos 

brancos e nulos) e a 

desigualdade não 

afetaram 

significativamente a 

variável dependente. 

Lucena (2005) Brasil 1970-2003 Emissões de CO2 
Série 

temporal 
Variável de comércio  

Não encontrou-se 

evidências da CKA 

para o Brasil, no caso 

das emissões de CO2 e 

do consumo final per 

capita de energia. 

Arraes et. al. 

(2006) 

Diversos países 

do mundo 

1980, 1985, 1990, 

1995, 2000 

Saneamento, 

abastecimento de 

água, taxa de 

mortalidade, 

expectativa de vida, 

alfabetização de 

adultos e as emissões 

de CO2 

Dados em 

painel 

Dummy para países da 

África Subsaariana 
 

A maioria das 

variáveis apresentaram 

o formato de “U”, ao 

contrário do postulado 

pela hipótese da CKA. 
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Autores Região Período 

Indicador de 

poluição (variável 

dependente) 

Tipo de 

dados 
Variáveis adicionais Ponto de inflexão 

Conclusões e 

observações gerais 

Jalil e Mahmud 

(2009) 
China 1975-2005 Emissões de CO2 

Série 

temporal 

Consumo de energia e 

uma variável de 

comércio exterior 

 

As variáveis utilizadas 

estavam em suas 

formas logarítmicas, 

de forma que um 

aumento de 1% no 

consumo per capita de 

energia aumenta as 

emissões em 0,57% e 

um aumento de 1% no 

PIB per capita aumenta 

as emissões de CO2 em 

4,10%. Encontraram-

se evidências da CKA 

para a China 

Pao e Tsi (2010) BRIC 1971-2005 Emissões de CO2 
Painel 

dinâmico 

Consumo per capita 

de energia 
US$ 5.300 

Encontraram-se 

evidências da CKA 

para o BRIC. Contudo, 

nem todos os países 

apresentaram a CKA 

individualmente. 

Pao e Tsi (2011) Brasil 1980-2007 Emissões de CO2 
Série 

Temporal 

Consumo per capita 

de energia. 
 

O consumo per capita 

de energia se mostrou 

mais importante do 

que o crescimento 

econômico para 

explicar as emissões de 

CO2 no Brasil, tendo 

em vista que ele não 

foi estatisticamente 

significante. Dessa 

forma, não encontrou-

se evidências da CKA 

para o Brasil. 
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Autores Região Período 

Indicador de 

poluição (variável 

dependente) 

Tipo de 

dados 
Variáveis adicionais Ponto de inflexão 

Conclusões e 

observações gerais 

Pao, Yu e Yang 

(2011) 
Rússia 1970-2007 Emissões de CO2 

Série 

temporal 
Consumo de energia  

No longo prazo, um 

aumento de 1% no 

consumo de energia 

levará a um aumento 

nas emissões de 

1,535%. Um aumento 

de 1% no PIB 

diminuirá as emissões 

em 0,231%. 

Ahmed e Long 

(2012) 
Paquistão 1971-2008 Emissões de CO2 

Série 

Temporal 

Consumo de energia, 

grau de abertura 

comercial e 

crescimento 

populacional. 

 

Entre as variáveis 

analisadas, o 

crescimento 

econômico foi o que 

teve o maior impacto 

sobre as emissões de 

CO2. Além disso, os 

autores encontraram 

evidências de uma 

CKA no longo prazo. 

Saboori, Sulaiman 

e Mohd (2012a) 
Indonésia 1971-2007 Emissões de CO2 

Série 

Temporal 

Consumo per capita 

de energia e uma 

variável de abertura 

comercial 

 

Os resultados não 

suportaram a 

existência de uma 

relação no formato de 

“U” invertido entre 

renda per capita e 

poluição. Os autores 

concluíram que o 

comércio internacional 

e o consumo per capita 

de energia são mais 

importantes para 

explicar as emissões de 

CO2 na Indonésia. 
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Autores Região Período 

Indicador de 

poluição (variável 

dependente) 

Tipo de 

dados 
Variáveis adicionais Ponto de inflexão 

Conclusões e 

observações gerais 

Saboori, Sulaiman 

e Mohd (2012b) 
Malásia 1980-2009 Emissões de CO2 

Série 

Temporal 

Consumo de energia 

per capita e grau de 

abertura comercial 

RMB 12.992 

Os resultados 

indicaram a existência 

da CKA no curto e no 

longo prazo. 

Cunha e Scalco 

(2013) 
Brasil 1980-2006 Emissões de CO2 

Série 

Temporal 
  

Apesar de não ser 

possível estimar a 

CKA, os resultados 

mostraram uma 

causalidade simultânea 

entre PIB per capita e 

emissões de CO2. 

Rabbi, Akbar e 

Kabir (2015) 
Blangadesh 1972-2012 Emissões de CO2 

Série 

Temporal 

Consumo de energia e 

uma variável de 

comércio 

internacional. 

 

Os resultados do 

modelo VEC 

indicaram que um 

aumento de 1% no PIB 

per capita aumenta as 

emissões per capita de 

CO2 em 1,25%. A 

variável de abertura 

comercial não 

apresentou 

significância 

estatística. 
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3. BRASIL, RÚSSIA, ÍNDIA, CHINA E ÁFRICA DO SUL – BRICS  

 

A sigla BRIC surgiu em 2001 após o anúncio do relatório “Building Better 

Global Economic BRIC” do economista Jim O’Neill do banco de investimento norte-

americano Goldman Sachs. O termo se refere ao grupo de países emergentes que 

apresentou um crescimento econômico acelerado nos últimos anos e é composto por 

Brasil, Rússia, Índia e China. (GS, 2001) 

Basicamente, o relatório “Building Better Global Economic BRIC” analisa as 

projeções de crescimento do BRIC, demonstrando as possíveis alterações no cenário 

econômico mundial e o consequente impacto no mundo dos negócios. Ressalta que, em 

2050, estas economias estarão à frente da maioria dos atuais países ricos. As quatro 

nações juntas concentrarão 40% da população mundial e um PIB somado de 14,9 

trilhões de dólares. O BRIC será a maior entidade em escala global para quase todos os 

indicadores. (LANDIM, 2007) 

Cabe mencionar, porém, que na época que o artigo do GS foi publicado, em 

2001, a África do Sul não fazia parte do grupo, já que Jim O’Neill não concordava com 

a inclusão desta nação, pois o tamanho de sua economia, população e taxa de 

crescimento econômico eram consideravelmente menores do que às presentes nos 

outros quatro países. Entretanto, a entrada da África do Sul em 2011 se deu 

simplesmente pelo desenvolvimento da faceta política do BRIC e por ela ser o país mais 

proeminente do continente africano, apresentando boas perspectivas para investimentos 

financeiros. (BRIC POLICY CENTER, 2011) 

Há que se ressaltar, ainda, que o BRICS não deve ser visto como um bloco 

econômico ou uma aliança política, mas sim como acordos bilaterais ou trilaterais 

específicos e uma coalizão de forças que, juntamente com os demais países emergentes 

do G20, focalizarão seus esforços nos processos de negociação, principalmente para 

aqueles ligados à Organização Mundial do Comércio (OMS). De acordo com GS 

(2001), “cooperação” deve ser a palavra que conduzirá as relações entre estes quatro 

países. 

A conclusão do artigo do GS de que até a metade do presente século o BRICS 

poderá ultrapassar o G6 (EUA, Japão, Alemanha, Reino Unido, França e Itália) em 

termos de produto foi baseada em alguns indicadores, entre os quais estão o crescimento 
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da renda per capita e a demografia destes países emergentes. A trajetória do PIB per 

capita pode ser visualizada no gráfico 1.  

No início dos anos 2000, os países do BRICS já apresentavam um aumento de 

suas rendas per capita, com destaque para o ano de 2003 onde todos membros do grupo 

elevaram este indicador em mais de 3%. A crise de 2008/09 reverteu esta trajetória de 

ascendência no PIB per capita destes países e os únicos membros do grupo que 

conseguiram expandir seus PIB per capita foram a China e a Índia. O Brasil, a Rússia e 

a África do Sul apresentaram crescimento econômico negativo, sendo que a maior 

queda foi na renda per capita russa, com uma taxa de -7,85% em 2009. Contudo, o que 

mais chamou a atenção foi a rápida recuperação destas economias já no ano de 2010, 

com o Brasil e a própria Rússia apresentando uma taxa de elevação da renda per capita 

de 6,49% e 4,46%, respectivamente.  

 

Gráfico 1 – Taxa de crescimento da renda per capita do BRICS (2000-2013) 

 
       Fonte: Elaboração própria com dados do Word Development Indicators (2017). 

         

Outro fator que tem contribuído para o desempenho econômico do grupo BRICS 

é a demografia – gráfico 2. Estes países são bastante privilegiados neste quesito, já que 

possuem grandes quantidades de habitantes e atualmente somam mais de 3 bilhões de 

pessoas, o que corresponde a aproximadamente 43% da população mundial (DUARTE, 

2014). Dessa forma, o BRICS se beneficia da demanda do grande mercado consumidor, 

o que acaba contribuindo para o crescimento dessas economias. (WDI, 2017) 
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Gráfico 2 – População do BRICS (2000/2015) 

 
        Fonte: Elaboração própria com dados do World Development Indicators (2017). 

 

A relevância do BRICS no cenário mundial fica ainda mais nítida quando 

analisa-se o peso do bloco no PIB do mundo – gráfico 3. No início da década de 1970, a 

soma do PIB do Brasil, Índia, China e África do Sul7 representava apenas 7% dos bens 

e serviços produzidos no mundo. Em 2011, todo o grupo totalizou uma participação de 

quase 20% na economia global, mostrando a importância desses países na atualidade.  

 

Gráfico 3 – Peso das economias do BRICS na economia global 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do World Development Indicators (2017) 

                                                           
7 A participação do PIB do bloco BRICS em 1970 está subestimada devido à ausência da Rússia no 

cálculo. Tal ausência se deve a indisponibilidade de dados para este país, em específico, antes de 1992.  
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Quando se verifica os dados de emissões de CO2, a conclusão também é a de que 

estes países representam uma parcela expressiva de emissão de poluentes no cenário 

mundial – gráfico 4. A soma das emissões de dióxido de carbono do Brasil, Índia, China 

e África do Sul correspondiam apenas a 8% do valor mundial de emissões deste 

poluente em 1971. A participação do grupo BRICS mais do que triplica em 2011, 

chegando a quase 30% no montante de emissões mundiais de CO2 

 

Gráfico 4 – Peso relativo das emissões de CO2 do BRICS nas emissões mundiais8 

 

   Fonte: Elaboração própria com dados do World Development Indicators (2017). 

 

Neste contexto de crescimento econômico acelerado e de aumento no volume de 

emissões, surge a preocupação em relação ao modo como estes países estão se 

desenvolvendo, uma vez que o aumento significativo da renda per capita e do 

contingente populacional eleva o nível de poluição advindo dessas economias. De 

acordo com dados do Banco Mundial (2013), o bloco já consumia mais energia do que 

o G7 em 2010 (4.213.800 tep contra 3.927.000 tep, respectivamente) e, no ano de 2014, 

o grupo BRICS já respondia por mais de 40% das emissões mundiais de CO2 (EIA, 

2016).  O destaque, sem dúvidas, fica por conta da China que, em apenas 13 anos, mais 

do que dobrou suas emissões e ultrapassou os EUA se tornando, assim, o maior emissor 

de dióxido de carbono do mundo – gráfico 5. 

                                                           
8 Há que se lembrar que neste gráfico está incluído apenas as emissões de CO2 provenientes da queima de 

combustíveis fósseis e da produção de cimento e que no ano de 1971 a participação relativa do BRICS 

está subestimada devido à ausência de dados para Rússia antes de 1992.   
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Deste modo, cabe verificar a relação entre crescimento econômico e o nível de 

poluição nestes países. Antes, porém, faz-se uma breve caracterização de cada economia 

individualmente, analisando os principais dados socioeconômicos e ambientais. Isso é 

importante na medida em que cada país possui características econômicas, sociais, 

políticas e culturais bem distintas, uma vez que possuem história, religião e clima 

diferentes (ALMEIDA, 2009). 

 

Gráfico 5 – Emissões totais de CO2 (Kt) 

 
    Fonte: Elaboração própria com dados do World Development Indicators (2017). 

 

3.1 Brasil 

 

O Brasil possui 8.515.770 Km2 de área de superfície e sua população foi 

registrada em 207.847.528 pessoas no ano de 2015 (WDI, 2017). O país passou por 

várias reformas na década de 1990, dentre elas a Lei de Responsabilidade Fiscal, o 

Plano Real – responsável por desinflacionar a economia – e a implementação do tripé 

macroeconômico: câmbio flutuante, sistemas de metas de inflação e superávit primário. 

Tais reformas foram fundamentais para a consolidação do crescimento econômico do 

país, que em 2008 ficou entre as principais economias do mundo, segundo o Fundo 

Monetário Internacional (FMI). (SOUZA, 2011) 

Apesar da pauta exportadora brasileira concentrar-se, basicamente, no setor 

primário, o país possui estrutura econômica complexa com importantes indústrias de 

automóveis, aço, petroquímica, informática, aeronaves e bens de consumo duráveis. 
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Entre os principais produtos exportados do Brasil estão o minério de ferro, café, soja, 

açúcar, carnes, além de alguns produtos manufaturados, tais como aeronaves, 

automóveis, equipamentos elétricos, calçados, etc. Em 2013 o PIB brasileiro ficou com 

uma cifra de US$ 2,246 trilhões e o PIB per capita atingiu US$ 11.208,08. A taxa 

média de crescimento do PIB de 2000 a 2013 foi de 3,59%.  

Mesmo com o crescimento econômico considerável a partir dos anos 2000, 

especialistas afirmam que o Brasil deverá passar por mais reformas para manter o nível 

de crescimento econômico sustentável, melhorando os níveis educacionais, saúde, 

infraestrutura, além dos processos de desburocratização para fomentar o início de novos 

negócios e empreendimentos no país.  

No paper “BRIC and Beyond”, publicado em 2007, o próprio GS enfatiza que o 

PIB do Brasil não precisa crescer muito mais que 3% ao ano, mas que o controle da 

inflação é muito mais importante para o país. Com a estabilização da inflação, a taxa de 

juros tem uma propensão a diminuir tornando o investimento mais atrativo no país, 

gerando, assim, mais consumo, emprego e crescimento da economia.  

Os indicadores sociais do Brasil são razoáveis. O índice de GINI de 51,48 em 

2014 mostra que o país ainda possui uma forte concentração de renda, mas ainda fica 

atrás de muitos países. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) brasileiro 

apontado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2014 foi de 0,755 que faz o 

país figurar na 75° posição do mundo e indicando um desenvolvimento humano muito 

elevado. 

Com relação aos indicadores ambientais e de poluição, o Brasil possui uma área 

florestal considerável de 4.935.380 Km2, registrada no ano de 2015. Porém, ao analisar 

os anos anteriores, o que percebe-se é uma queda na área florestal do Brasil de quase 

30.000 Km2 de 2012 a 2015, o que evidencia o grande desmatamento que o país ainda 

sofre. A emissão de poluentes, medido pelas emissões per capita de CO2, tem 

apresentado uma tendência de crescimento a cada ano, chegando em 2013 com cada 

pessoa emitindo aproximadamente 2,5 toneladas métricas de carbono. As emissões 

totais de CO2 totalizaram 503.677 Kt de carbono em 2013 e neste mesmo ano cada 

dólar do PIB foi responsável por emitir 0,21 Kg de CO2. 

 

3.2 Rússia 

 

A Rússia possui 17.098.250 Km2 em extensão territorial e uma população de 

144.096.812 pessoas. Até 1991 era o principal país da extinta União das Repúblicas 
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Socialistas Soviéticas (URSS), isolada e de controle centralizado. Após o fim da URSS, 

a Rússia se tornou uma economia de mercado mais aberta ao mundo com uma taxa 

média de crescimento do PIB de 2000-2013 de 4,88%.  

Entre os principais produtos do país estão o petróleo, gás natural, carvão e 

metais preciosos, os quais dominam sua pauta de exportação. Isso faz com que o 

desempenho econômico do país seja extremamente dependente do preço destes produtos 

no mercado internacional. A Rússia foi fortemente abalada com a crise de 08/09, onde o 

PIB caiu mais de 7%. No entanto, a partir de 2010 a economia russa conseguiu se 

recuperar e vem apresentando boas taxas de crescimento. O PIB russo em 2013 foi de 

US$ 2,097 trilhões e o PIB per capita deste mesmo ano foi de US$ 14.611,70.  

Com respeito aos indicadores sociais da Rússia, o índice de GINI apresenta um 

coeficiente de 41,59 e o IDH um valor de 0,798, fazendo com que o país fique na 50° 

posição com um desenvolvimento humano elevado.  

A área florestal na Rússia mostra que, se comparado ao Brasil, o desmatamento 

é muito pequeno. O país tinha uma área de 8.151.356 Km2 em 2010 e em 2015 contou 

com uma área de 8.149.305 Km2, ou seja, um desflorestamento de quase 2.000 Km2 em 

dois anos. Em contrapartida a isso, a economia russa é muito poluente. As emissões 

totais de CO2 somaram 1.789.074 Kt de carbono e as emissões per capita 12,47 

toneladas métricas, ambas em 2013. Ainda neste mesmo ano, cada unidade do PIB 

russo produziu 1,07 Kg de CO2. (WDI, 2017) 

  

3.3 Índia 

 

Com uma área de 3.287.260 Km2 e uma população de 1.311.050.527 pessoas no 

ano de 2015, a Índia é a democracia mais populosa do mundo. O desempenho 

econômico indiano está associado em grande parte às reformas estruturais em direção a 

uma economia mais aberta que o país implementou a partir da década de 1990 como, 

por exemplo, a liberalização econômica, acessibilidade ao investimento direto 

estrangeiro, modernização do sistema financeiro e redução dos monopólios do setor 

público (CUNHA, 2011). 

Em 2013, o PIB da Índia foi registrado em US$ 1,877 trilhões e o PIB per capita 

em US$ 1.498,87. A taxa média de crescimento do produto no período 2000-2013 foi de 

6,92%, sendo uma das maiores do grupo BRICS. A Índia tem focalizado sua economia 

no grande mercado consumidor interno e mais de 50% de sua mão de obra ainda está 

empregada na agricultura. Os principais produtos agrícolas são arroz, trigo, oleaginosas, 
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algodão, chá, açúcar, batata, leite, especiarias e aves. Na indústria, destacam-se o setor 

têxtil e de tecnologia da informação, sendo este último responsável pelos grandes 

ganhos de produtividade da mão de obra do país.  

O coeficiente de GINI da Índia em 2011 foi de 35,17, o que indica que a 

desigualdade de renda é menor do que nos outros países do grupo. Em termos de IDH, a 

Índia ficou com 0,609, ocupando a 130° posição com um desenvolvimento humano 

médio.  

A área florestal registrada no país em 2015 foi de 706.820 Km2 e, ao contrário 

dos outros países do grupo, o que percebe-se ao longo dos anos é um aumento na 

vegetação do país. Em compensação a isto, o país é bem poluente, tendo emitido 

2.034.752 Kt de CO2 em 2013. Neste mesmo ano, cada indiano emitiu 1,59 Kg de CO2. 

A medida que relaciona o PIB da Índia às emissões de CO2 mostrou que o crescimento 

econômico do país é ineficiente do ponto de vista ambiental, pois cada dólar do PIB de 

2013 emitiu mais de 1 Kg de CO2. 

 

3.4 China 

 

A China possui extensão territorial de 9.562.911 Km2 e sua população foi 

registrada em 1.371.220.000 pessoas, sendo o país mais populoso do mundo. As 

reformas econômicas começaram a ser feitas no final da década de 1970, gerando 

crescimento significativo no investimento, consumo e padrão de vida do país. O 

governo chinês também é responsável por implementar grandes investimentos em 

infraestrutura e indústrias pesadas. 

O desempenho econômico da China faz com que alguns especialistas a 

classifique como a economia mais promissora do grupo de emergentes, sendo aquela 

que tem potencialidade para tornar-se a economia dominante no futuro. Em 2013, o PIB 

chinês somou US$ 9,24 trilhões e o PIB per capita US$ 6.807,43. A taxa média de 

crescimento entre 2000 e 2013 de 9,95% é a maior entre o BRICS, mostrando a 

sobrepujança da economia da China. Ao contrário dos outros países do grupo BRICS, a 

pauta de exportação chinesa é composta de 80% de produtos manufaturados, com 

destaque para o setor têxtil e de eletrônicos.  

No que diz respeito aos indicadores sociais, o coeficiente de GINI da China em 

2012 foi de 42,16 e o IDH de 0,727, sendo o 90° país do ranking com um 

desenvolvimento humano elevado.  
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Assim como a Índia, a China possui uma área florestal que vem aumentando a 

cada ano. Em 2015, a China apresentou 2.083.213 Km2 de florestas em seu território. 

No entanto, a economia chinesa é considerada atualmente a mais poluente do mundo. 

Em 2013, as emissões totais de CO2 foram de 10.249.463 Kt e as emissões per capita de 

7,55 toneladas métricas de CO2. O produto chinês também mostrou ser o mais poluente 

do BRICS, já que cada dólar do PIB de 2013 emitiu 1,31 Kg de CO2. 

 

3.5 África do Sul 

 

Com uma área de 1.219.090 Km2 e uma população de 54.956.920 habitantes, a 

África do Sul é o menor país em termos de extensão territorial e demografia do grupo 

BRICS. Contudo, o país representa a maior economia do continente africano, sendo 

detentor de uma vasta gama de recursos naturais, especialmente na área de mineração. 

Apresenta também um bom desenvolvimento nos setores de comunicação, financeiro, 

jurídico, energia e de transportes, além de uma bolsa de valores classificadas como uma 

das vinte maiores do mundo. (BRICS POLICY, 2011) 

Desde os anos 2000, o PIB sul-africano vem apresentando taxas de crescimento 

consideráveis. A média da taxa de crescimento de 2000 a 2013 foi de 3,35% e em 2013 

o PIB totalizou US$ 350,6 bilhões e o PIB per capita somou US$ 6.617,91. Dotada de 

uma infraestrutura de boa qualidade, as principais atividades do país concentram-se nos 

setores de serviços, principalmente em uma logística de ponta com grande eficiência na 

distribuição de mercadorias.  

De acordo com o documento do BRICS POLICY (2011), a tendência é que 

Brasil, Rússia, Índia e China beneficiem a África do Sul com a transferência de 

tecnologia avançada para que ela se torne cada vez mais competitiva no mercado 

internacional. Todavia, os maiores entraves para a África do Sul são as próprias 

questões internas: desigualdade socioeconômica, dívida externa alta e as guerras étnicas.  

No que tange aos principais indicadores sociais sul-africanos, o índice de GINI 

de 63,38 indica uma alta concentração de renda no país. Em termos de IDH, a África do 

Sul ocupa a 116° posição no ranking com o valor de 0,666, indicando um 

desenvolvimento humano médio.  

A África do Sul possui pouca área florestal se comparada com outros países do 

grupo. Em 2015, a vegetação de florestas do país somou 92.410 Km2. A emissão de 

poluentes subiu consideravelmente no início dos anos 2000, mas apresentou uma 
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estabilização de 2010 em diante. No ano de 2013, as emissões totais da África do Sul 

ficaram em torno de 471.238 Kt de CO2 e as emissões per capita em 8,86 toneladas 

métricas de CO2, o que a caracteriza como um grande emissor per capita de poluente. 

Neste mesmo ano cada dólar do PIB sul-africano foi responsável por emitir 1,16 Kg de 

CO2, o menor valor de emissão por unidade do PIB desde 1978. 

 

3.6 BRICS e o Acordo de Paris 

 

O insucesso do Protocolo de Quioto em não ter conseguido alcançar suas metas 

iniciais de redução das emissões de GEE impôs a necessidade de uma nova 

“Conferência do Clima” para tratar a questão da mudança climática. Assim, a 21° 

Conferência das Partes (COP-21) realizada no final de 2015, na cidade de Paris, veio 

para tentar substituir o fracassado Protocolo de Quioto no que diz respeito a um Acordo 

global para diminuir as emissões e a concentração dos GEE na atmosfera, causadores 

das alterações de temperatura do planeta. 

A COP-21, também conhecida como a Conferência do Clima de Paris, almeja, 

pela primeira vez em mais de 20 anos de negociações das Nações Unidas, a elaboração 

de um acordo juridicamente vinculativo e universal sobre o clima. A Convenção estará 

aberta para assinatura até o dia 21 de abril de 2017 e entrará em vigor até 2020, quando 

for ratificado por pelo menos 55 nações que somem, no mínimo, 55% das emissões 

globais. 

O documento oficial “Adoption of the Paris Agreement” estabelece um nível de 

emissões agregada de gases de efeito estufa de 55 gigatoneladas na atmosfera no ano de 

2030, com o objetivo de manter a elevação da temperatura média do planeta abaixo dos 

2°C, considerando-se os níveis de temperatura pré-industriais. Mais ainda, o Acordo de 

Paris espera contribuições das Partes para limitar o aumento da temperatura média 

global abaixo dos 1,5°C, atingindo um nível de emissões agregadas de 40 gigatoneladas 

em 2030. 

Com relação ao financiamento climático, o Acordo de Paris estabelece um piso 

de contribuição dos países desenvolvidos de US$ 100 bilhões anuais para subsidiar 

medidas de combate à mudança do clima e de adaptação nos países em vias de 

desenvolvimento. Cabe ressaltar, porém, que este valor é um piso de transferências 

entre os países de primeiro e terceiro mundo e que este montante de recursos será 

revisto somente em 2025. 



   49 
 

Assim como vários países, o BRICS já se posicionou dentro do Acordo e cada 

nação já lançou as Intended Nationally Determined Contributions (INDCs). As INDCs 

refletem as ambições de cada país para a redução de suas respectivas emissões 

domésticas. A soma das contribuições de todos os países envolvidos é fundamental para 

determinar se o acordo da COP-21 será capaz de colocar o mundo no caminho de uma 

economia de baixo carbono, que permita mitigar às alterações climáticas. A reunião das 

contribuições nacionais será a base do próprio acordo que emergirá do encontro. 

O Brasil se comprometeu a reduzir as emissões de gases estufa a um nível 

inferior de 37% até o ano de 2025 e de 43% até o ano de 2030, ambas tendo como base 

o ano de 2005. Também foram apresentadas metas para outros segmentos, tais como 

alcançar 45% de participação de fontes renováveis na matriz energética brasileira em 

2030, acabar com o desmatamento ilegal na Amazônia, aumentar em cerca de 10% a 

eficiência energética brasileira, reflorestar mais de 12 milhões de hectares para diversos 

usos e garantir uma participação de 66% de fonte hídrica na geração de energia do país. 

A Rússia, por sua vez, é uma economia altamente poluente porque o seu 

principal insumo energético é o carvão mineral. Em 2012, as emissões de GEE russas 

representaram quase 5% das emissões mundiais (WDI, 2017). A meta deste país para 

2030 é reduzir de 25 a 30% as emissões de GEE em relação aos níveis de 1990, sujeito 

a capacidade de absorção das florestas.  

As contribuições da Índia visam reduzir a intensidade das emissões de GEE 

provenientes de seu PIB de 33 a 35%, em relação a 2005, até 2030. Também 

pretendem-se plantar florestas para criar um reservatório extra de 2,5 a 3 bilhões de 

toneladas de CO2. As propostas indianas também almejam propagar um hábito de vida 

sustentável de acordo com valores de conservação e moderação, além de mobilizar 

recursos para investimentos futuros em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia mais 

eficiente e menos poluente. 

A China, atualmente, se caracteriza por ser a economia mais poluente do mundo 

em termos de emissão de poluentes. Em 2012, as emissões chinesas de GEE 

representaram quase ¼ das emissões mundiais (WDI, 2017). Entre as medidas 

pretendidas pela China, destacam-se a redução das emissões de 60 a 65% por unidade 

do PIB até 2030, considerando-se o nível de 2005, o aumento da quota de combustíveis 

não fósseis para 20% no consumo de energia primária, além de aumentar o estoque 

florestal em cerca de 4,5 bilhões de metros cúbicos em relação ao nível de 2005. 
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Por fim, dentre o BRICS, a África do Sul se movimenta em relação às mudanças 

climáticas lançando uma meta de emissões de GEE para 2025 e 2030, respectivamente, 

de 398 e 614 Mt de CO2 equivalente. 
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4 METODOLOGIA 
 

4.1 Base de dados, análise descritiva e o modelo econométrico 

 

Com o intuito de averiguar a relação entre crescimento econômico e emissões de 

CO2 no BRICS, este trabalho estimará o vetor de cointegração em um painel de dados 

desbalanceado. O motivo pelo qual se usará um painel deste tipo é a ausência de dados 

para a Rússia antes do ano de 1992. Dessa forma, os dados para o Brasil, China, Índia e 

África do Sul compreendem os anos de 1971-2011, enquanto os dados da Rússia 

abordam o período 1992-2011.  

As informações sobre as variáveis utilizadas no modelo estão resumidas no 

quadro 2, abaixo: 

 

Quadro 2: Descrição das variáveis do modelo econométrico 

Variável Descrição 
Unidade de 

Medida 
Fonte 

Sinal 

esperado 

CO2pc 
Emissões per 

capita de CO2 

Toneladas 

métrica de 

carbono 

WDI  

y PIB per capita US$ 2005 WDI + 

y2 
PIB per capita ao 

quadrado 
US$ 2005 WDI - 

CEpc 
Consumo per 

capita de energia 

Quilogramas 

de óleo 

equivalente 

per capita 

IEA + 

VC 
Variável de 

comércio 

Percentual 

do PIB  
UNSD * 

PK 
Protocolo de 

Quioto 

0 até 2004 

1 a partir de 

2005 

 - 

Fonte: Elaboração própria.  

* O coeficiente desta variável pode assumir valor positivo ou negativo. 

 

As emissões per capita de CO2 é a variável dependente que será usada como 

uma proxy para a poluição. Ela representa as emissões totais de dióxido de carbono 

decorrentes da queima de combustíveis fósseis e da produção de cimento dividido pela 

população de cada país. Optou-se pela sua escolha pelo fato de o CO2 ser um dos gases 

mais importantes na geração do “efeito estufa” e seus impactos serem de escala global. 

Além disso, as emissões estão diretamente relacionadas com o nível de atividade 

econômica, de modo que a variável CO2pc é tida como uma variável de fluxo. As 
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emissões per capita de CO2 estão medidas em toneladas métricas de carbono e foram 

coletadas na base de dados World Development Indicators (WDI), do Banco Mundial. 

O Produto Interno Bruto per capita será usado para mensurar os impactos do 

crescimento econômico sobre o nível de emissões. Além disso, o seu termo ao quadrado 

será incluído para testar a hipótese da CKA. Considerando-se a equação (1), para que 

haja evidências da curva no formato de “U” invertido é necessário que β1 > 0 e β2 < 0, 

implicando, assim, em aumento das emissões de CO2 nos estágios iniciais do 

crescimento econômico, as quais começam a declinar a partir de certo ponto. O ponto de 

inflexão da curva é dado por 
2

1

2


y (GREENE, 2003). Grossman e Krueger (1991) 

argumentam que a degradação ambiental diminui em níveis médios de renda, porém, 

volta a se elevar em níveis superiores de crescimento econômico. A variável PIB per 

capita foi obtida junto ao WDI e está expresso em dólares de 2005 (US$ 2005). 

O consumo per capita de energia expressa o consumo total de energia primária 

dividido pela população do país. Esta variável está medida em quilogramas (kg) de óleo 

equivalente per capita e foi obtida junto ao site da International Energy Agency (IEA). 

Optou-se pela sua inclusão para captar o impacto da matriz energética utilizada no 

BRICS sobre as emissões de CO2. Dessa forma, considera-se que o crescimento 

econômico desses países possui relação direta com a demanda de energia 

A variável de comércio mede o grau de abertura comercial da economia e foi 

calculada pela soma das exportações e importações dividida pelo PIB de cada país. De 

acordo com Grossaman e Krueger (1991) e Agras e Chapman (1999), o nível de 

comércio pode ser prejudicial ao meio ambiente, já que a economia tende a produzir 

mais para atender a demanda interna e externa. Contudo, Antweiler, Copeland e Taylor 

(2001) argumentam que é difícil definir um sinal claro para a relação entre comércio 

internacional e emissões de CO2, uma vez que essa relação passa por diversos canais. 

Os dados utilizados para o cálculo desta variável foram obtidos do United Nations 

Statistics Division (UNSD). 

Por fim, uma variável que representa o Protocolo de Quioto (PK) será incluída 

no modelo para representar o acordo de redução de GEE que emergiu no final da década 

de 1990. Há que se lembrar, porém, que os países em desenvolvimento não eram 

obrigados a assinar e a cumprir o Protocolo de Quioto, uma vez que as políticas de 

redução das emissões de GEE poderia atrapalhar o processo de desenvolvimento 

econômico. No entanto, a inclusão desta variável se justifica na medida em que o 
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Protocolo de Quioto foi uma das primeiras concertações em nível global para 

enfrentamento do problema das mudanças climáticas. Logo, sua inclusão no modelo é 

uma tentativa de captar efeitos institucionais dos países do BRICS. Dessa forma, a 

variável PK é uma dummy que assume valor 0 até 2004 e valor 1 de 2005 em diante – 

ano em que o Protocolo de Quioto entrou em vigor. 

Na tabela 1 abaixo são apresentadas as estatísticas descritivas das variáveis 

(média, desvio padrão, valores mínimo e máximo). 

 

Tabela 1: Estatísticas descritivas 

Variáveis Média Desvio-padrão Mínimo Máximo 

CO2pc 4,33 3,96 0,36 14,00 

Y 2.907,43 2.144,49 150,42 6.631,46 

CEpc 970,70 1.319,01 268,48 5.351,21 

VC 0,32 0,16 0,09 0,71 
Fonte: Elaboração própria 

 

Pela tabela 1, percebe-se que o nível médio de emissões durante o período 

analisado foi de 4,33 toneladas métrica de carbono por pessoa, com desvio padrão de 

3,96. O menor valor de emissão per capita foi 0,36 tonelada métrica, verificado no ano 

de 1971 para a Índia, e o valor máximo de 14 toneladas métricas, observado no último 

no ano de 1992 para a Rússia. 

Com relação ao PIBpc, percebe-se que cada pessoa desse grupo de países viveu, 

em média, com US$ 2.907,43 (a dólares constantes de 2005). Entre as variáveis 

analisadas, o desvio padrão da renda per capita foi o maior com 2.144,49. O valor 

mínimo da série aconteceu em 1971, com US$ 150,42, na China, e o valor máximo em 

2011, na Rússia, com uma cifra de US$ 5.750,61.  

O consumo médio de energia foi de 970,70 (kg de óleo equivalente per capita). 

O desvio padrão foi de 1.319,01 e os valores mínimo e máximo foram 268,48 e 

5.351,21, apurados respectivamente em 1972 para a Índia e em 2011 para Rússia. 

O grau de abertura das economias do BRICS foi, em média, de 0,32% ao longo 

do período. O desvio padrão foi o menor entre as variáveis, com 0,16. A economia 

chinesa foi a que se mostrou mais fechada em 1971, com um grau de abertura de 9%. 

Por outro lado, em 2011, a economia chinesa foi a mais aberta dentro do grupo BRICS, 

com um grau de abertura comercial de 71%.  
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Tendo a análise dos dados feita acima, o modelo econométrico proposto neste 

trabalho para captar as relações entre crescimento econômico e emissões de CO2 no 

BRICS é o seguinte: 

 

 
tPKVCCEpcyypcCO   543

2

2102
 (7) 

 

Em que: pcCO2  são as emissões per capita de dióxido de carbono, y  é o produto 

interno bruto per capita, 2y é o produto interno bruto per capita ao quadrado,CEpc é 

consumo de energia per capita, VC é uma variável de comércio e PK é uma dummy para 

o Protocolo de Quioto. 
t  é o termo de erro aleatório do modelo com média zero e 

variância constante. 

 

4.2 Estimação via dados em painel 

 

4.2.1 Testes de raiz unitária no painel 

 

A literatura de séries temporais para detectar e tratar o problema das raízes 

unitárias é bastante vasta. Contudo, a literatura de painel ainda está avançando nesta 

direção com o aumento da dimensão temporal dos dados e a maior probabilidade da 

ocorrência de raízes unitárias no painel. (CARDOSO, 2012) 

Diante desta limitação, alguns testes de raiz unitária têm sido desenvolvidos para 

verificar a existência de raiz unitária no painel. A ideia básica dos testes de 

estacionaridade para painel, assim como na análise convencional de séries temporais, é 

encontrar o valor do coeficiente autorregressivo de um modelo AR(1), como segue 

abaixo: 

 

 
itiittiiit xyy   1,  (8) 

 

Em que i = 1, 2, ..., N; t = 1, 2, ..., T, ity  é a variável a ser testada e it  é o termo de erro 

estacionário. O termo itx  representa os componentes estocásticos e não estocásticos.  

O modelo acima pode ser expresso como uma regressão do tipo Dickey-Fuller 

Aumentado (ADF): 
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,,1,  (9) 

 

Onde 1 ititit yyy ; 1 ii   e as p defasagens variam para cada setor. A hipótese 

nula a ser testada é: 

 

 NiH i ,...,1,0:0   (10) 

 

Ou seja, sob a hipótese nula todas as unidades do painel possuem raiz unitária, pois 

0i implica em 1i . A especificidade dos testes de raiz unitária para painel fica 

por conta de duas hipóteses alternativas distintas: 

 

 0,...: 11   NaH  (11) 

 

 NNH Nb  1111 ,0,...,0:   (12) 

 

Sob a hipótese alternativa aH1 assume-se que o coeficiente do termo autorregressivo é 

comum entre todas as unidades do painel, logo é chamada de hipótese alternativa 

homogênea. Sob a hipótese alternativa bH1 assume-se que apenas uma fração N1 do total 

de N séries individuais do painel é estacionária, com coeficientes autorregressivos 

específicos para cada unidade de corte transversal, portanto é chamada de hipótese 

alternativa heterogênea. 

Os procedimentos de teste motivados pela hipótese alternativa homogênea, aH1 , 

combinam as observações de todas as unidades de cross-section antes de construir a 

estatística de painel do tipo pooled, enquanto os testes desenvolvidos contra a hipótese 

alternativa heterogênea, bH1 , utilizam combinações das estatísticas obtidas 

individualmente em cada cross-section, como por exemplo a médias das estatísticas 

individuais ou de seus respectivos p-valores. (SCARPELLI, 2010) 

É importante salientar que, independentemente da hipótese alternativa utilizada, 

é necessário certa cautela ao interpretar a rejeição da hipótese nula no caso dos testes de 

raiz unitária para painel. A rejeição de 0H  implica que uma fração significante das 



   56 
 

unidades de corte transversal são estacionárias. Ou seja, os testes não indicam o 

tamanho dessa fração e nem quais cross-section apresentam ausência de raiz unitária.     

Os testes de estacionaridade para dados em painel que utilizam a hipótese 

alternativa homogênea são o de Levin, Lin e Chu (2002) e Breitung (2000). Dentre os 

testes de raiz unitária que adotam a hipótese alternativa heterogênea estão o de Im, 

Pesaran e Shin (2003) e os de Madalla e Wu (1999).  

O procedimento de Levin, Lin e Chu (2002) – LLC – estabelece a restrição de 

que todas unidades de corte transversal do painel possuem um coeficiente 

autorregressivo comum. A equação do teste é especificada como uma regressão comum 

do tipo ADF com a inclusão de defasagens suficientes para tornar o termo de erro um 

ruído branco, solucionando, assim, o problema de correlação serial.  

O teste, porém, tem suas limitações, uma vez que depende da hipótese da 

independência entre as unidades de corte transversal e não se aplica caso exista 

correlação serial entre os indivíduos do painel. Além, disso a hipótese de que todas 

unidades do painel possuem raiz unitária é muito restritiva. (ÁVILA, 2010) 

O procedimento proposto por Breitung (2000) é semelhante ao LLC9, com a 

diferença que a estatística de teste construída para o primeiro não utiliza o ajustamento 

do viés. Breitung (2000) encontrou evidências de que o teste LLC sofria de perda de 

poder devido a correção do viés quando efeitos específicos individuais e a tendência 

eram incluídos.  

Além da grande limitação imposta pela hipótese alternativa homogênea, os testes 

de LLC (2002) e Breitung (2000) apresentarão menor poder em relação aos outros 

testes, uma vez que os testes LLC e Breitung utilizam métodos de estimação em painel, 

os quais não são válidos caso a hipótese de homogeneidade do parâmetro não seja 

satisfeita. (MADALLA; WU, 1999) 

Im, Pesaran e Shin (2003) – IPS – propuseram um teste de raiz unitária que 

permite que o coeficiente   seja heterogêneo. O teste estima uma regressão do tipo 

ADF para cada unidade do painel e permite que o termo de erro seja heterocedástico e 

correlacionado, mas independente de efeitos temporais nas cross-sections.  A estatística 

do teste é construída a partir de uma média das estatísticas ADF individuais. A hipótese 

nula do teste IPS é que existe evidências de raiz unitária para cada unidade do painel e a 

hipótese alternativa é que algumas unidades são estacionárias.  

                                                           
9 Em ambos os testes, com TN , , as estatísticas de teste convergem para uma distribuição normal 

padrão com média zero e variância constante, N(0,1). 
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Madalla e Wu (1999) desenvolveram um teste embasado na metodologia 

proposta por Fisher (1932). Este teste, baseado na combinação de p-valores da 

estatística de teste para cada unidade de corte transversal, permite utilizar as 

especificações ADF ou Phillips-Perron (PP). Definindo i  como o p-valor de um teste 

de raiz unitária ADF ou PP realizado para o indivíduo i, então, sob a hipótese nula de 

não estacionaridade em todas as unidades de corte transversal, o valor assintótico 

apresentado para combinação dos N p-valores é: 

 

 




N

i

Ni

1

2

2log2   (13) 

 

De acordo com Scarpelli (2010), a principal diferença entre o teste IPS e os 

testes baseados na análise de Fisher (1932) é que o primeiro combina as estatísticas 

ADF individuais, enquanto os testes não paramétricos de Fisher-ADF e Fisher-PP são 

baseados na combinação dos níveis de significância dos testes individuais do tipo ADF 

e PP, respectivamente. 

Há que se ressaltar ainda que, sob a hipótese de independência entre os resíduos 

das séries, o teste IPS é mais poderoso que os testes de Fisher, ainda que todos lidam 

satisfatoriamente com heterocedasticidade e correlação serial (ÁVILA, 2010). Em 

contrapartida, os testes de Fisher possuem maior poder de distinção entre as hipóteses 

nula e alternativa na presença de séries estacionárias e não estacionárias mescladas no 

painel.  

Segundo Oliveira (2016), diferentemente do teste IPS, os testes de Fisher não 

requerem que um painel seja equilibrado. Tais testes assumem que todas as séries são 

não estacionárias sob a hipótese nula contra a alternativa de que, pelo menos, uma série 

no painel é estacionária. Além disso, Madalla e Wu (1999) realizaram simulações de 

Monte Carlo e apontaram que os testes baseados na análise de Fisher detinham maior 

poder que os testes de LLC e IPS. 

Desta forma, considerando-se que o painel utilizado neste trabalho é 

desbalanceado, os testes mais apropriados para análise de dados a ser desenvolvida aqui 

são o ADF-Fisher e o PP-Fisher. Ademais, há séries estacionárias e não estacionárias 

misturadas no painel, o que valida ainda mais a aplicação de tais testes. 
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4.2.2 Cointegração no painel 

 

Após ser verificado que as séries do painel são integradas de ordem 1 – I(1) – o 

próximo passo é fazer o teste de cointegração. Entende-se como cointegração de 

variáveis quando duas ou mais variáveis são integradas de mesma ordem, mas sua 

combinação linear é integrada de ordem zero. Isto é, o resíduo dessa combinação linear 

é estacionário, mesmo que em nível as variáveis não sejam estacionárias. Se isso ocorre, 

entende-se que as variáveis cointegram, ou seja, significa que as variáveis possuem uma 

relação estável de longo prazo (HAYASHI, 2000).  

A abordagem mais usada nos testes de cointegração para painel é a de Engle e 

Granger (1987). Os autores examinam os resíduos de uma regressão estimada usando 

variáveis I(1) e caso exista cointegração os resíduos devem ser I(0), ou seja, 

estacionários. Os principais testes que utilizam dessa abordagem são o de Pedroni 

(1999, 2001, 2004), Kao (1999) e Westerlund (2007).  

Partindo da regressão abaixo: 

 

 
ittMiMtitiiiit exxxty  ,,22,11 ...   (14) 

 

para t = 1, ..., T; i = 1, ..., N; m = 1, ..., M. Neste caso, T se refere ao número de 

observações no tempo, N se refere ao número de indivíduos no tempo e M se refere ao 

número de regressores incluídos na regressão. Os parâmetros i e i são, 

respectivamente, um termo de características individuais e um termo de tendência. Por 

hipótese, ity e x  são variáveis I(1). Para que haja evidências de cointegração na equação 

(14) acima, o resíduo tie ,  deve ser estacionário. A ausência de raiz unitária em tie ,  pode 

ser verificado por meio do valor do coeficiente da equação: 

 

 
ititiit vee  1

ˆ  (15) 

 

A hipótese nula dos testes é que não há cointegração entre as variáveis, isto é: 

 

 1:0 iH   para todo i (16) 
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Assim como nos testes de raiz unitária para painel, os testes de cointegração 

também assumem duas hipóteses alternativas: 

 

 1,...: 11   NaH  (17) 

 

 1,...,1: 11  NbH   (18) 

 

Em que aH1  se refere à hipótese alternativa homogênea e bH1 se refere à hipótese 

alternativa heterogênea. 

Pedroni (1999) propôs dois grupos de teste estatísticos, os quais diferem devido 

a hipótese alternativa considerada. O primeiro grupo trabalha com a hipótese alternativa 

homogênea e foi denominado de estatísticas de painel (whitin-groups). Já o segundo 

grupo, cuja hipótese alternativa é heterogênea, foi chamado de estatísticas de painel 

(between-groups). 

Assim como fizeram nos testes de raiz unitária, Madalla e Wu (1999) utilizaram 

o método de testes individuais derivados por Fisher (1932) e propuseram uma 

abordagem alternativa para os testes de cointegração fundamentada na abordagem de 

Johansen (1991, 1995). Considerando  como o p-valor de um teste de cointegração de 

Johansen realizado para um país i, então, sob a hipótese nula de que não há cointegração 

em todas as N cross-section, a estatística de teste para o painel completo é dada por: 

 

 2

2

1

)log(2 N

N

i

  


 (19) 

 

Westerlund (2007) desenvolveu um teste de cointegração em que a presença de 

dependência entre as cross-section não afeta o tamanho e o poder do teste. A diferença 

em relação ao teste de Pedroni se dá pelo fato do teste de Westerlund ser baseado no 

método da correção de erros. Considerando o seguinte processo: 

 

 
itiiit Zty  21  (20) 

 

 
ititit vxx  1  (21) 
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Em que t = 1, ..., T e i = 1, ..., N. O escalar ity contém termos deterministas tii 21 

como um termo estocástico itZ . 

A estatística do teste é construída sobre a seguinte equação: 

 

 
 
 

 
i ip

j

p

j

itjitijjitijiitiiit exyyy
1 0

1 )(   (22) 

 

Em que dt = (1, t)’, i é o parâmetro de correção de erros e i = ii . O parâmetro i  

não é afetado pela imposição de i , o que sugere a validade do teste sobre i para 

verificar a cointegração das séries.  

O teste de Westerlund também faz uso de quatro estatísticas, sendo duas na 

versão pooled e duas na versão group-means. Assim como no teste de Pedroni, a 

hipótese alternativa difere para os dois tipos de estatística. A versão pooled utiliza a 

alternativa homogênea, enquanto a versão group-means adota a hipótese alternativa 

heterogênea. 

Cheng et. al. (2008) argumenta que uma das maiores vantagens do teste de 

Westerlund é que ele tem um maior poder quando comparado com outros testes que são 

baseados nos resíduos. Ademais, o teste ainda permite o controle da dependência e da 

heterogeneidade entre as unidades de cortes transversais do painel através de 

procedimentos de bootstrap. 

 

4.2.3 Estimação do vetor de cointegração 

 

Uma vez comprovado que as séries do painel se cointegram, isto é, que elas 

convergem para um equilíbrio de longo prazo, deve-se estimar o vetor de cointegração 

entre elas. Dessa forma, considerando-se o seguinte modelo de efeito fixo em painel 

proposto por Kao e Chiang (1997): 

 

 
itititit uxy    (23) 
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Em que ity é uma sequência de escalares,   é um vetor (K x 1) de parâmetros, it são 

os interceptos individuais de cada unidade de corte transversal. Se o termo de erro itu for 

estacionário, então a cointegração de ity e itx prevalece para todos os indivíduos do 

painel. Neste caso, a expressão (23) descreve um sistema de regressões cointegradas, 

em que itx é um processo I(1) para todo i: 

 

 
ititit xx  1  (24) 

 

Em que it é um ruído branco. 

O estimador padrão de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), via efeitos fixos, 

para o coeficiente i é dado por: 
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,  (25) 

 

Em que ix e iy  são as médias individuais de cada unidade i do painel.  

No entanto, o estimador MQO é consistente para estimar o vetor de cointegração 

apenas se os regressores forem estritamente exógenos e a dinâmica dos indivíduos do 

painel for homogênea (MARK; SUL, 2002). Caso isso não ocorra, o estimador é 

assintoticamente viesado, uma vez que sua distribuição assintótica depende da 

covariância de longo prazo entre itu e it  (PEDRONI, 2000). 

Chen et. al. (1999) investigaram o estimador MQOi, e concluíram que, mesmo 

com a correção do viés, o estimador não é aperfeiçoado. Entretanto, os autores propõe 

outros dois estimadores que apresentam maior poder ao corrigirem a endogeneidade e a 

correlação serial dos regressores, quais sejam, o Fully-Modified Ordinary Least Squares 

(FMOLS) e o Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS).  

De forma semelhante aos testes de raiz unitária e cointegração, os métodos 

FMOLS e DOLS apresentam dois grupos de estatísticas que se diferem pelo modo 

como as observações são combinadas. A versão within-groups é construída por meio de 

um pool de observações através das i cross-section, enquanto os estimadores group-
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means são construídos como uma média dos estimadores individuais obtidas das 

regressões de cada unidade i do painel de dados. (ÁVILA, 2010) 

Segundo Pedroni (2000), as versões group-means dos estimadores FMOLS e 

DOLS apresentam diversas vantagens em relação as suas versões within-groups. A 

estatística de teste do coeficiente β da versão within-groups apresenta a hipótese 

alternativa homogênea, em que os coeficientes β de cada cross-section são iguais e 

diferentes de zero. Por outro lado, a estatística de teste construída na versão group-

means utiliza a hipótese alternativa heterogênea, em que os coeficientes β variam entre 

as unidades de corte transversal.  

Tendo em vista as vantagens da estatística group-means em: i) utilizar a hipótese 

alternativa heterogênea, que permite que os parâmetros variem entre os diferentes países 

do painel e; ii) apresentar menor distorção de tamanho do que as versões within-groups, 

será utilizado, neste trabalho, somente a primeira versão dos dois estimadores.  

Pedroni (1996) desenvolveu um estimador que ajusta os efeitos da 

endogeneidade dos regressores e da dinâmica de curto prazo dos resíduos. Para corrigir 

o efeito da endogeneidade de longo prazo das variáveis explicativas, o regressando é 

ajustado pela parte do erro que é correlacionado com o regressor, como segue abaixo: 
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relação as suas médias, a versão group-means do estimador FMOLS é dada por: 
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Em que ̂ é a matriz de covariância, 0̂ é a matriz de covariância contemporânea e ̂ é 

a soma das autocovariâncias. 

O método DOLS, desenvolvido por Pedroni (2001), também corrigem os efeitos 

da endogeneidade e correlação serial dos resíduos. No entanto, a correção é feita de 

forma paramétrica com a inclusão de p valores defasados e p valores precedentes de 

itx como regressores adicionais. A versão aumentada do estimador pode ser obtido por 

meio da seguinte regressão: 
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Logo, a versão group-means do estimador DOLS é: 
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Em que itz é um vetor 2(K+1) x 1 de regressores;   jitjitiitit xxxxz   ,...,, . O 

sobrescrito 1 depois do colchetes indica que somente o primeiro elemento do vetor é 

tomado para obter o coeficiente pooled.  
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5 RESULTADOS 

 

Este capítulo pretende mostrar os resultados empíricos derivados da aplicação 

dos testes econométricos. Todos os testes e estimações empregados neste trabalho 

foram feitos utilizando-se os softwares estatísticos EViews 9 e Stata 13. Dessa forma, 

considerando-se que o tipo de dados usado neste trabalho é um painel dinâmico de 

dimensão temporal relativamente extensa (T = 40), a análise aqui feita procedeu-se de 

forma semelhante à análise convencional de séries temporais, de forma que o primeiro 

passo foi fazer os testes de raiz unitária para determinar a ordem de integração das 

variáveis, seguido pelos testes de cointegração para verificar as possíveis relações de 

longo prazo e, por último, a estimação do vetor de cointegração de longo prazo para 

averiguar a relação entre crescimento econômico e emissões de CO2 no BRICS. 

 

5.1 Testes de raiz unitária 

 

Ao se trabalhar com séries temporais em um painel de dados, deve-se realizar os 

testes de raiz unitária para avaliar se as séries utilizadas no modelo são estacionárias ou 

não estacionárias e, assim, não incorrer no problema de regressão espúria. Basicamente, 

uma série temporal é dita estacionária – ou não apresenta raiz unitária – se suas médias 

e variâncias são constantes ao longo do tempo e o valor da covariância entre dois 

períodos de tempo depende apenas da distância ou defasagem entre os dois períodos 

(ENDERS, 2015). A importância dos testes de estacionaridade em dados de séries de 

tempo é determinar a ordem de integração das variáveis para aplicar a metodologia 

econométrica adequada.  

Os testes utilizados neste trabalho para averiguar a estacionaridade das séries 

temporais no painel foram o Fisher-ADF e o Fisher-PP. Ambos adotam a hipótese 

alternativa heterogênea, sendo que a rejeição de H0 implica que parte das séries 

temporais do painel são estacionárias. Para fins de análise, foram adotados dois tipos de 

especificações possíveis para os testes de raiz unitária, quais sejam, o modelo somente 

com o intercepto e o modelo que inclui intercepto e uma tendência determinística.  

A tabela 2 reporta os dois testes com intercepto para cada variável em nível. 

Conforme os resultados apresentados, conclui-se que o painel é não estacionário. 
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Tabela 2 – Testes de raiz unitária das variáveis em nível: intercepto 

Variáveis Fisher-ADF Fisher-PP Conclusão 

CO2pc 6,0492 

(0,8111) 

8,0013 

(0,6287) 

Não estacionária 

PIBpc 0,9164 

(0,9999) 

0,8198 

(0,9999) 

Não estacionária 

PIB2pc 0,5905 

(1,0000) 

0,3233 

(1,0000) 

Não estacionária 

CEpc 5,6322 

(0,8452) 

6,2068 

(0,7976) 

Não estacionária 

VC 1,6340 

(0,9985) 

1,4043 

(0,9992) 

Não estacionária 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

Observações: p-valores em negrito e entre parênteses. 

 

A tabela 3 também apresenta os testes de Fisher-ADF e Fisher-PP para as 

variáveis em nível, com a diferença de que o processo gerador dos dados inclui uma 

tendência determinística. A conclusão final é muito parecida com a da tabela 2, isto é, 

que as séries em nível apresentam raiz unitária. A diferença ficou por conta do teste de 

Fisher-PP que apontou para a rejeição de H0 para as séries de emissões per capita de 

CO2 e consumo per capita de energia, o que não foi verificado no teste de Fisher-ADF. 

 

Tabela 3 – Testes de raiz unitária das variáveis em nível: intercepto e tendência 

Variáveis Fisher-ADF Fisher-PP Conclusão 

CO2pc 11,0465 

(0,3539) 

27,4138 

(0,0022) 

Não estacionária 

PIBpc 5,3074 

(0,8697) 

6,4949 

(0,7721) 

Não estacionária 

PIB2pc 3,0208 

(0,9809) 

3,9650 

(0,9489) 

Não estacionária 

CEpc 13,0148 

(0,2228) 

27,1145 

(0,0025) 

Não estacionária 

VC 6,9472 

(0,7304) 

4,6504 

(0,9133) 

Não estacionária 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

Observações: p-valores em negrito e entre parênteses. 

 

Por sua vez, a tabela 4 mostra os dois testes de raiz unitária para todas as 

variáveis na primeira diferença. A especificação adotada é o modelo que inclui somente 

o intercepto no processo gerador dos dados. Considerando-se um nível de significância 

α = 5%, rejeita-se a hipótese nula e conclui-se que parte das séries temporais do painel é 

estacionária.  
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Tabela 4 – Testes de raiz unitária das variáveis na primeira diferença: intercepto 

Variáveis Fisher-ADF Fisher-PP Conclusão 

CO2pc 33,8369*** 

(0,0002) 

67,6293*** 

(0,0000) 

Estacionária 

PIBpc 36,6759*** 

(0,0083) 

23,7455*** 

(0,0001) 

Estacionária 

PIB2pc 21,0318** 

(0,0209) 

35,4002*** 

(0,0001) 

Estacionária 

CEpc 32,5882*** 

(0,0003) 

64,3541*** 

(0,0000) 

Estacionária 

VC 52,9214*** 

(0,0000) 

90,3982*** 

(0,0000) 

Estacionária 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

Observações: a) p-valores em negrito e entre parênteses; b) (**) e (***) indicam que os valores são 

estatisticamente significantes a 5% e 1%, respectivamente. 

 

Por fim, a tabela 5 exibe os testes de estacionaridade das variáveis na primeira 

diferença com a especificação de intercepto e tendência determinística. A conclusão 

final é que, considerando-se um nível de significância α = 5%, todas as séries são 

estacionárias, com exceção da série PIB2pc que é estacionária apenas quando se 

considera α = 10%.  

 

Tabela 5 – Testes de raiz unitária das variáveis na primeira diferença: intercepto e 

tendência  

Variáveis Fisher-ADF Fisher-PP Conclusão 

CO2pc 29,2147*** 

(0,0012) 

64,0039*** 

(0,0000) 

Estacionária 

PIBpc 38,1480** 

(0,0212) 

20,9908*** 

(0,0000) 

Estacionária 

PIB2pc 16,4465* 

(0,0875) 

30,9675*** 

(0,0006) 

Estacionária 

CEpc 29,0320*** 

(0,0012) 

64,0424*** 

(0,0000) 

Estacionária 

VC 50,8154*** 

(0,0000) 

86,8590*** 

(0,0000) 

Estacionária 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

Observações: a) p-valores em negrito e entre parênteses; b) (*), (**) e (***) indicam que os valores são 

estatisticamente significantes a 10%, 5% e 1%, respectivamente. 

 

No geral, os testes de Fisher-ADF e Fisher PP, realizados acima, indicaram que 

as variáveis apresentam raiz unitária em nível, mas quando faz-se a primeira diferença 

elas se tornam estacionárias. Dessa forma, conclui-se que as séries utilizadas neste 

trabalho são integradas de ordem 1 – I(1). Logo, o próximo passo é investigar se as 

variáveis possuem relações de longo prazo, ou seja, se elas são cointegradas. 
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5.2 Testes de cointegração 

 

Após ser comprovado que as séries são estacionárias na primeira diferença, ou 

seja, que elas são integradas de ordem 1 – I(1) –, deve-se fazer os testes de cointegração 

para verificar se elas possuem uma relação estável de longo prazo. Os testes utilizados 

para averiguar a existência de cointegração entre as variáveis foram o de Westerlund e o 

de Fisher-Johansen. No geral, a hipótese nula dos dois testes é que não existe 

cointegração entre as N cross-section e a diferença básica entre eles é que o teste de 

Fisher-Johansen indica o número de vetores de cointegração, enquanto o de Westerlund 

somente aponta se existe cointegração ou não entre as variáveis.  

O teste de Westerlund (2007) exibe 4 estatísticas (Ga, Gt, Pa, Pt,) as quais se 

referem as estatísticas de cointegração no grupo e no painel. As estatísticas Ga e Gt se 

baseiam na cointegração do grupo, consideram que o painel como um todo é 

cointegrado e que o fator de cointegração é o mesmo para todo o painel. Por outro lado, 

as estatísticas Pa e Pt estão relacionadas a cointegração do painel, considerando a 

existência de pelo menos uma secção cointegrada que, no caso dessa pesquisa, existe 

pelo menos uma variável cointegrada. (OLIVEIRA, 2016) 

Os resultados do teste de cointegração de Westerlund (2007) são exibidos na 

tabela 6. Para este teste, utilizou-se todas as variáveis do modelo, exceto a dummy. De 

forma semelhante aos outros testes de cointegração, a hipótese nula é que não existe 

evidências de cointegração no sistema. Sendo assim, considerando-se um nível de 

significância α = 5%, rejeita-se H0 nas estatísticas Gt, Pt e Pa e conclui-se que há 

evidências de cointegração entre as variáveis. 

 

Tabela 6 – Teste de cointegração de Westerlund 

Estatística Valor Z-valor p-valor 

Gt -4,112 -3,076*** 0,001 

Ga -13,994 0,872 0,808 

Pt -10,137 -4,265*** 0,000 

Pa -23,955 -2,614*** 0,005 
Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa. 

Observações: (***) indica que os valores são estatisticamente significantes a 1%. 

 

Após o teste de Westerlund, realizou-se o teste de cointegração de Fisher-

Johansen. Diferentemente do teste de Westerlund, o teste de Fisher-Johansen feito neste 

trabalho considerou apenas as variáveis CO2pc, PIBpc e PIB2pc. Sendo assim, o número 



   68 
 

máximo de vetores de cointegração do teste é dado por (n-1), implicando que o sistema 

de variáveis utilizado neste teste pode apresentar no máximo 2 vetores de cointegração.  

 

Tabela 7 – Teste de cointegração de Fisher-Johansen 

Número de vetores 

de cointegração 

Estatística do 

traço 

p-valor Estatística do 

máximo autovalor 

p-valor 

r = 0 45,89 0,0000 40,85 0,0000 

r ≤ 1 15,35 0,1199 13,30 0,2074 

r ≤ 2 15,74 0,1074 15,74 0,1074 
Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa. 

 

O teste de cointegração de Fisher-Johansen é exibido acima na tabela 7. A 

hipótese nula deste teste é que existe r vetores de cointegração entre as variáveis. Dessa 

forma, considerando um nível de significância α = 5%, rejeita-se a hipótese nula nas 

duas estatística do teste – traço e máximo autovalor – de que o sistema de variáveis não 

tem nenhum vetor de cointegração (r = 0). Isso indica que o conjunto de variáveis do 

modelo proposto possui ao menos um vetor de cointegração que estabelece um 

equilíbrio de longo prazo entre elas. As hipóteses r ≤ 1 e r ≤ 2 não foram rejeitadas em 

nenhuma das duas estatísticas, indicando que as séries não possuem mais do que um 

vetor de cointegração.  

No geral, os testes de cointegração de Westerlund e Fisher-Johansen 

apresentaram indícios de cointegração entre as variáveis do sistema. Logo, a relação de 

longo prazo entre elas tem pouca probabilidade de ser espúria. Ademais, tendo-se em 

vista o objetivo da pesquisa e o fato das variáveis serem cointegradas, a técnica 

econométrica mais apropriada para a estimação do modelo econométrico do trabalho em 

questão é o painel cointegrado. 

 

5.3 Estimação do vetor de cointegração 

  

Uma vez comprovado que as variáveis são cointegradas, isto é, que elas 

convergem para um equilíbrio de longo prazo, deve-se estimar o vetor de cointegração 

entre elas, a fim de ter evidências acerca do padrão da CKA para o BRICS no período 

1971-2011. Há que se ressaltar que as estimações serão feitas com base no teste de 

cointegração de Westerlund, de forma que todas as variáveis do modelo serão incluídas 

para estimação do vetor de cointegração de longo prazo. Sendo assim, os estimadores 
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utilizados serão o Fully-Modified Ordinary Least Squares (FMOLS) e o Dynamic 

Ordinary Least Squares (DOLS), cujos resultados são apresentados abaixo na tabela 8: 

 

Tabela 8 – Estimação do vetor de cointegração 

Variáveis FMOLS DOLS 

PIBpc 0,0012*** 

(4,5932) 

0,0010*** 

(3,0358) 

(PIBpc)2 -2,95 x 10-7*** 

(-2,9741) 

-2,43 x 10-7** 

(-1,9358) 

CEpc 0,0013*** 

(6,0821) 

0,0016*** 

(5,6006) 

VC -0,6837** 

(-2,1722) 

-0,6937* 

(-1,7402) 

PK -0,0967 

(-1,3696) 

-0,0807 

(-0,8899) 

Pontos de Inflexão US$ 2.033,89 US$ 2.057,61 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa.  

Observações: (*), (**) e (***) indicam que os valores são estatisticamente significantes a 10%, 5% e 1%, 

respectivamente. 

 

A tabela 8 reporta as relações de longo prazo entre as emissões de CO2 no 

BRICS e as demais variáveis explicativas do modelo. Nota-se que todos os coeficientes 

possuem significância estatística nos dois diferentes métodos de estimação, com 

exceção da variável “PK” que mensura o impacto da assinatura do Protocolo de Quioto 

sobre o nível de emissões dos países em estudo. 

Grossman e Krueger (1995) salientam que a análise sobre a CKA deve ser feita a 

partir dos sinais dos coeficientes estimados e nenhum inferência pode ser feita a respeito 

da relação entre os valores dos coeficientes das variáveis explicativas com a variável 

dependente.  

Dessa forma, os parâmetros que mensuram o efeito do crescimento econômico 

sobre as emissões de CO2 tiveram os sinais conforme o esperado pela teoria em ambos 

os métodos de estimação, indicando que existe evidências de uma curva no formato de 

um “U” invertido, conforme postulado pela hipótese da CKA. Isso significa que a 

degradação ambiental tende a aumentar à priori com o crescimento econômico, mas a 

partir de determinado patamar de renda per capita ela se diminui. A principal diferença 
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entre os resultado dos métodos FMOLS e DOLS ficou por conta dos pontos de inflexão 

que foram, respectivamente, de US$ 2.033,89 e US$ 2.057,61.  

O coeficiente que mede o impacto do uso de energia sobre as emissões do 

BRICS tem sinal positivo e conforme o esperado pela teoria, mostrando que quanto 

maior o consumo per capita de energia maiores são as emissões de dióxido de carbono 

deste grupo de países. Este resultado já era esperado, uma vez que apenas 14,2% da 

matriz energética do BRICS é constituída de fontes renováveis10. Por outro lado, os 

combustíveis fósseis – grandes emissores de CO2 – representam 83,4% na oferta interna 

de energia deste bloco, com destaque para o carvão mineral (51,1%), óleo (20%) e gás 

natural (12,3%). (MME, 2014) 

O grau de abertura da economia, mensurado pela variável de comércio, teve 

coeficiente estatisticamente significante e sinal negativo. Isto indica que quanto maior o 

grau de abertura dos países do BRICS ou o seu volume de comércio, menor são as 

emissões de CO2. A explicação para isto pode estar na aquisição de tecnologia menos 

poluente incorporada nos bens e serviços advindos do exterior para estes países, o que 

faria com que o nível de emissões se reduzisse, ao invés de aumentar. Outro fator 

importante é a exposição das empresas à concorrência internacional que faz com que 

elas possam incorporar uma atitude ecologicamente mais correta e anteciparem suas 

ações em vista das regulamentações (CARVALHO, 2010).  

A variável dummy que representa o Protocolo de Quioto não foi estatisticamente 

significante em nenhum dos dois métodos de estimação. Isso implica que mesmo esses 

países tendo assinado o Protocolo de Quioto não houve redução nas emissões de CO2 

provenientes deste acordo.  

Há que se lembrar, contudo, que o Protocolo de Quioto recaía somente sobre os 

países desenvolvidos. Os países em desenvolvimento, que é o caso do bloco estudado, 

não eram obrigados a diminuir os seus níveis de emissões mesmo tendo assinado o 

documento. O argumento era o de que as políticas de redução das emissões de GEE 

prejudicaria o desenvolvimento desses países acabando, assim, com a possibilidade 

deles se tornarem países desenvolvidos no futuro. 

Apesar da relação entre crescimento econômico e emissão de CO2 estimada 

neste trabalho sugerir que, a partir de níveis de renda per capita de US$ 2.033,89 

(método DOLS) e US$ 2.057,61 (método FMOLS), ocorra uma inversão na trajetória 

                                                           
10 Em 2011, o percentual de participação das energias renováveis na matriz energética destes países como 

um todo era ainda menor, com apenas 12,8%.  
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das emissões nada garante que este processo ocorra automaticamente. Conforme 

ressalta Grossman e Krueger (1995), as políticas ambientais apropriadas têm papel 

fundamental na inversão da trajetória das emissões de CO2.  

Beckerman (1992) argumenta ainda que a hipótese da CKA não condiz com o 

fato de o crescimento econômico ser a solução para todos os problemas ligados ao meio 

ambiente e, dessa maneira, não ter necessidade de implementação de políticas 

ambientais. O principal argumento por trás da hipótese da CKA é que a adoção 

generalizada de políticas que retardam o crescimento econômico em países em 

desenvolvimento pode reduzir ainda mais o bem-estar da população desses países.  

Neste sentido, os resultados encontrados apontaram que os países do BRICS 

devem contemplar medidas deliberadas que visem à redução das emissões de CO2 

passando pelos seguintes canais: 

i) Consumo de energia: deve-se ampliar a participação de energias renováveis, 

em detrimento dos combustíveis fósseis, na matriz energética dos países do 

BRICS, especialmente, na Rússia, China e Índia que são grandes 

consumidores do insumo energético mais nocivo em termos de emissão CO2, 

qual seja, o carvão mineral. Além disso, a eficiência energética do BRICS 

também deve ser aumentada, de forma que ocorra uma redução no consumo 

de energia por unidade do PIB de cada país. 

ii) Comércio internacional: deve haver incentivos às transações comerciais 

entre os países do bloco e o resto do mundo, de modo que haja uma 

transferência de tecnologia menos poluente dos países desenvolvidos para 

estes que estão em vias de desenvolvimento. Isso tornaria a estrutura 

produtiva destes países mais moderna e eficiente do ponto de vista 

ambiental. O BRICS também deve se inserir nas cadeias globais de valor e 

se esforçar para estar nas pontas dessas cadeias, especialmente, nas 

atividades ligadas ao terceiro setor (logística, setor financeiro, marketing, 

design, etc.), no qual o nível de poluição é bem menor do que o setor 

primário e secundário da economia. Ademais, acredita-se que legislações e 

fiscalizações ambientais mais rígidas, vigentes nos países desenvolvidos, 

poderiam contribuir com os produtos provenientes do BRICS, já que 

colocaria a necessidade de adequação dos mesmos nos moldes de produtos 

ecológicos.  
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iii) Acordo internacional de redução das emissões: apesar do resultado da 

variável dummy que mensura o impacto do Protocolo de Quioto ter se 

mostrado insignificante para explicar as emissões de CO2 provenientes do 

BRICS, julga-se necessário o surgimento de outro acordo internacional de 

redução de emissões de gases estufa que recaia também sobre os países em 

desenvolvimento, como, por exemplo, o Acordo do Clima de Paris. Neste 

acordo, ao contrário do Protocolo de Quioto, todos os países signatários, 

especialmente os emergentes, deverão contribuir com as reduções de 

emissões de gases estufa visando manter a elevação da temperatura do 

planeta abaixo dos 2°C. 

Por último, é importante salientar que este trabalho considerou em suas 

estimações apenas as emissões de CO2 provenientes da queima de combustíveis 

fósseis e da produção de cimento. Portanto, as emissões de CO2 decorrentes de 

outras fontes, como o desmatamento, por exemplo, não foram contempladas na 

análise aqui feita. Mesmo assim, entende-se que a manutenção da cobertura vegetal 

e a redução do desmatamento nos países estudados são de extrema relevância para 

diminuir os níveis de emissões de CO2, uma vez que as florestas são grandes 

reservatórios deste poluente.  

Finalmente, mas não menos importante, vale ressaltar que o nível 

correspondente de emissões de CO2 ao nível de renda per capita de inflexão da 

curva (US$ 2.033,89 pelo método DOLS e US$ 2.057,61 pelo método FMOLS) não 

necessariamente corresponde a níveis de emissões que garantam a redução de 

estoques de CO2 já acumulados na atmosfera. Isto significa que não há garantia que 

os níveis de emissões correspondentes aos níveis de renda per capita definidos 

acima sejam níveis seguros do ponto de vista da problemática das mudanças 

climáticas. Esta observação reforça ainda mais a necessidade de políticas ambientais 

apropriadas, como as definidas acima, além de um constante monitoramento dos 

países com relação a suas emissões, garantindo, assim, a capacidade de atendimento 

aos compromissos firmados em acordos internacionais. 
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6 CONCLUSÕES 
 

Este trabalho buscou investigar a relação entre crescimento econômico e 

emissões de poluente no BRICS no período de 1971-201 1 através da abordagem teórica 

da Curva de Kuznets Ambiental. A variável escolhida como proxy para o crescimento 

econômico e para emissões de poluente foram, respectivamente, a renda per capita e as 

emissões per capita de CO2. Além dessas variáveis, o modelo econométrico teve mais 

três variáveis explicativas, quais sejam, o consumo per capita de energia, uma variável 

comercial que mensura o grau de abertura dos países e, por fim, uma dummy que 

assume valor 1 de 2005 em diante para captar os efeitos do Protocolo de Quioto sobre o 

nível de emissões do bloco de países estudado.  

A principal motivação que levou ao estudo das emissões de CO2 no BRICS se 

deve à preocupação em relação ao modo pelo qual estes países estão se desenvolvendo, 

já que eles vêm apresentando elevadas taxas de crescimento desde a última década, 

sendo os principais emissores de CO2 na atualidade.  

As estimações aqui feitas contaram com a metodologia econométrica de 

cointegração para dados em painel e procedeu-se de forma semelhante à análise 

convencional de séries temporais, isto é, primeiramente fez-se os testes de 

estacionaridade para determinar a ordem de integração das variáveis, seguido pelos 

testes de cointegração para verificar equilíbrios de longo prazo e, por último, estimou-se 

o vetor de cointegração de longo prazo para averiguar as relações entre as variáveis do 

modelo. 

Os resultados dos estimadores FMOLS e DOLS foram muito semelhantes e de 

acordo com a teoria. Em ambos os métodos encontraram-se evidências de uma curva no 

formato de “U” invertido, conforme postulado pela hipótese da CKA. Isso significa que 

as emissões de CO2 aumentam a priori com a renda per capita, mas que, a partir dos 

pontos de inflexão de US$ 2.033,89 e US$ 2.057,61, aumentos posteriores da renda per 

capita fazem com que ocorra um movimento contrário nos níveis de emissões.  

As outras variáveis explicativas do modelo, com exceção da dummy, também 

foram estatisticamente significante e com sinais de acordo com o esperado pela teoria. 

O consumo per capita de energia, com sinal positivo, indicou que quanto maior o uso 

de energia por pessoa, maiores são as emissões de CO2. O sinal negativo da variável de 

comércio mostrou que uma maior abertura das economias do BRICS beneficia o meio 

ambiente desses países, dado que reduz as emissões de CO2. Por fim, a variável dummy 
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que avalia o Protocolo de Quioto não foi estatisticamente significante, o que mostra a 

irrelevância deste Acordo para explicar a redução das emissões de CO2 provenientes do 

BRICS. 

Embora os resultados desta dissertação indicaram a existência de uma CKA para 

os países do BRICS, considera-se importante a formulação e implementação de 

políticas ambientais apropriadas para reduzir ainda mais o nível de emissões 

provenientes deste bloco. Contudo, tais políticas não podem ser um entrave para o 

crescimento econômico destes países, tendo em vista que, após ser ultrapassado o ponto 

de inflexão da CKA, a elevação da renda per capita implica em uma diminuição das 

emissões de CO2.  As medidas deliberadas devem focar, principalmente, o consumo 

energético, visando à ampliação da participação de fontes renováveis e no aumento da 

eficiência da matriz, e no perfil de comércio internacional, com estímulo das transações 

que envolvam a transferência de tecnologia menos poluente para o BRICS.  

Acredita-se ainda que a emergência de um novo Acordo internacional que seja 

pautado em conformidade com a responsabilidade de cada país no total de emissões e 

inclua os países em desenvolvimento no rol das contribuições individuais de redução de 

emissões de gases poluentes é de grande relevância. Isso porque, atualmente, Brasil, 

Rússia, Índia e China estão entre os dez principais emissores de CO2 do mundo. 

Por fim, há que se ressaltar que, apesar do presente estudo ter contribuído com o 

debate ao estimar a relação entre crescimento econômico e emissões de CO2 para o 

conjunto de países em desenvolvimento do BRICS, os quais somam mais de 40% das 

emissões mundiais de dióxido de carbono, ainda existem algumas lacunas a serem 

preenchidas na literatura que trata da relação entre crescimento econômico e emissões 

de poluentes como um todo. 

Portanto, estudos futuros devem focar no desenvolvimento de testes de raiz 

unitária e cointegração mais poderosos e em estimadores para painel dinâmico mais 

robustos que levem em consideração a correlação entre as cross-section do painel. Outra 

lacuna a ser preenchida consiste nos impactos do Acordo de Paris sobre os níveis de 

emissões dos países signatários, especialmente, os emergentes. No entanto, estes 

estudos só poderão ser realizados futuramente, dado que a maioria das metas dos países 

são para 2025 ou 2030.  
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8 ANEXOS 

 

 

8.1.1 Gráficos da variável emissões per capita em nível 

 

 

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Brasil

0

1

2

3

4

5

6

7

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

China

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Índia

7

8

9

10

11

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

África do Sul

10

11

12

13

14

15

92 94 96 98 00 02 04 06 08 10

Rússia

Emissoespc

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   81 
 

8.1.2 Gráficos da variável PIB per capita em nível 
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8.1.3 Gráficos da variável de consumo per capita de energia em nível 
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8.1.4 Gráficos da variável de comércio em nível 
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