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O objetivo deste trabalho é avaliar as mudanças históricas no uso de energia e nas 

emissões de CO2 associadas no Brasil entre 1970 e 1996. Para identificar e quantificar 

as forças motrizes que causaram as modificações nestas duas variáveis foi empregada a 

ferramenta da análise de decomposição estrutural, mais especificamente, os métodos de 

Marshall-Edgeworth e de Índice Divisia de média logarítmica. Por meio desta técnica as 

mudanças no consumo energético foram decompostas nos seguintes fatores: intensidade 

energética, dependências intersetoriais, composição e destinação da demanda final, PIB 

per capita, população e consumo residencial per capita, além de um fator adicional de 

composição da matriz energética no caso da decomposição das emissões de CO2. Os 

resultados mostram que as mudanças no consumo energético no período analisado 

foram principalmente causadas por mudanças no nível do PIB per capita, no número de 

habitantes e nas dependências intersetoriais. A contribuição de mudanças na intensidade 

energética, na composição da demanda final e na destinação da demanda se apresentou 

menos significativa. Entretanto, estes resultados se modificam de certa forma se o 

período de 1970-96 é dividido em cinco sub-períodos.   
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The aim of this thesis is to evaluate the historical changes in Brazilian energy use 

and the energy-related CO2 emissions from 1970 to 1996. In order to identify and 

quantify the driving forces that caused the modifications in these two variables the tool 

of structural decomposition analysis was used, more specifically, the methods of 

Marshall-Edgeworth and of Logarithmic Mean Divisia Index. Applying this technique 

the changes in energy consumption were decomposed in the following factors: energy 

intensity, intersectorial dependencies, composition and destination of final demand, 

GDP per capita, population and residential consumption per capita, besides an 

additional factor fuel mix in the case of the decomposition of CO2 emissions. The 

results show that changes in energy use in the analyzed period were caused mainly by 

changes in how much (level of PIB/capita), for how many (number of inhabitants) and 

how (intersectorial dependencies) to produce rather than changes in with how much 

energy (energy intensity) to produce and what (composition of the final demand) and 

where (destination of the final demand) to consume. However, these results represent 

some modifications if the period of 1970-96 is divided in five sub-periods.    
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Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, die historischen Änderungen des 
brasilianischen Energieverbrauchs und den damit verbundenen CO2-Ausstoß von 1970 
bis 1996 zu analysieren. Um die treibenden Kräfte dieser Veränderungen zu bestimmen 
und zu quantifizieren, basiert die Untersuchung auf einer sogenannten Analyse der 
strukturellen Zerlegung (Structural Decomposition Analysis), im Speziellen den 
Methoden Marshall-Edgeworth und Logarithmic Mean Divisia Index. Mit Hilfe dieser 
Technik wurde der Energieverbrauch in die folgenden Faktoren zerlegt: 
Energieintensität, intersektorielle Abhängigkeiten, Zusammensetzung und 
Bestimmungsziel der Endnachfrage, Bruttosozialprodukt pro Kopf, Einwohnerzahl, 
Pro-Kopf-Energieverbrauch der Haushalte und ,fuel-mix’ (letzterer im Fall der CO2-
Emissionen). Die Ergebnisse zeigen, daß der Anstieg des Energieverbrauchs 
hauptsächlich durch Veränderungen der Höhe des Pro-Kopf-Bruttosozialprodukts, der 
Einwohnerzahl und der intersektoriellen Abhängigkeiten verursacht wurde. 
Quantifizierte Änderungen der Energieintensität, der Zusammensetzung der 
Endnachfrage und des Bestimmungsziels der Endnachfrage trugen weniger zum Anstieg 
des Energieverbrauchs bei. Die genannten Ergebnisse unterliegen jedoch gewissen 
Modifikationen, wenn der Untersuchungszeitraum von 1970-96 in fünf 
Zwischenzeiträume unterteilt wird.     
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Capítulo I 

Introdução 

 

 

Entre 1970 e 2000 o uso energético no Brasil quase triplicou, enquanto as emissões de 

CO2 associadas ao uso de energia mais que duplicaram. Essa evolução foi 

principalmente causada pelo crescimento do uso de energia dos setores produtivos, ou 

seja, pelo aumento da energia necessária na produção dos bens e serviços que serão 

fornecidos à demanda final da economia brasileira enquanto o uso de energia pelas 

residências se apresentou relativamente constante ao longo dos 30 anos.  

Apesar de no caso do Brasil o consumo energético ter acompanhado o crescimento 

econômico de uma forma bastante paralela entre 1970 e 2000, a evolução do consumo 

energético e, consequentemente, das emissões de CO2 associadas é sujeita a uma 

variedade de determinantes. Fatores como desenvolvimento econômico, crescimento 

populacional, urbanização, mudanças tecnológicas, modificações nas preferências dos 

consumidores finais, medidas políticas para inserir o país no mercado internacional, etc. 

influenciam os padrões de consumo energético. Assim, em alguns países, o consumo 

energético se apresenta desacoplado do crescimento econômico.  

Normalmente, um aumento do consumo energético demanda uma maior quantidade de 

fontes energéticas primárias, o que no caso das fontes fósseis pode levar a um 

esgotamento de recursos no futuro. Por outro lado, o maior uso de energia causa uma 

degradação ambiental, tanto pela poluição atmosférica (principalmente pela queima dos 

combustíveis fósseis) quanto pela destruição de áreas naturais necessárias para a 

construção de usinas hidrelétricas ou pelo desmatamento devido à procura de lenha. 

Além do problema ambiental existe a preocupação pela segurança do abastecimento 

energético futuro do país, o que requer um planejamento energético da oferta de energia 

para os consumidores da economia brasileira.  

Os problemas associados ao consumo energético criam a necessidade de conhecimento 

dos padrões de consumo de energia da economia brasileira, analisando as mudanças 
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ocorridas além das forças motrizes que causaram as modificações no uso de energia, 

tanto no consumo das atividades produtivas quanto no consumo das residências. Uma 

vez reconhecidos os fatores de influência, a política pública e energética do país pode 

tomar decisões pontuais para conduzir melhor a evolução do consumo de energia da 

economia brasileira.  

Na análise das mudanças nos padrões de consumo energético de uma economia podem 

ser empregadas duas abordagens diferentes. Na primeira, se considera apenas a energia 

necessária aos processos de produção e distribuição da economia, sem levar em conta a 

energia embutida nos insumos energéticos e não-energéticos. A segunda abordagem é 

baseada no ponto de vista da demanda final. Os consumidores finais requerem fontes 

energéticas para satisfazer suas necessidades energéticas de, por exemplo, iluminação, 

cocção e locomoção. Não obstante, eles também demandam bens e serviços que 

consumiram energia durante seu processo de produção e distribuição. Ou seja, o 

consumidor final, além da energia diretamente consumida, é indiretamente responsável 

pela energia embutida nos insumos de certo bem ou serviço. Na determinação dos 

padrões de consumo energético de uma economia, estudos que empregam a primeira 

abordagem chegam a resultados que podem levar a conclusões incorretas, onde certos 

setores da economia apresentam um baixo consumo energético, o que na verdade não se 

verifica devido ao fato de que a energia embutida nos insumos à produção do setor pode 

ultrapassar os requerimentos diretos. Se medidas políticas são implementadas nas 

atividades de alto consumo de energia segundo os resultados da primeira abordagem, é 

possível que as conseqüências não sejam as esperadas devido ao fato de que não foram 

levados em conta os requerimentos energéticos indiretos que se acumularam durante o 

processo de produção.  

O propósito deste estudo é analisar as mudanças no uso de energia e nas emissões de 

CO2 associadas no Brasil entre 1970 e 2000,1 determinar a proeminência das forças 

motrizes das mudanças e explicá-las. Com a finalidade de abranger tanto os 

requerimentos energéticos diretos quantos os indiretos, este trabalho emprega a 

                                                 
1 Apesar da finalidade do estudo ser uma análise das mudanças no consumo energético até 2000, a 
disponibilidade das tabelas de insumo-produto restringe o trabalho ao período até 1996, ano de 
publicação da última matriz de insumo-produto até agora.  
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ferramenta da análise de decomposição estrutural que utiliza tabelas de insumo-produto 

na determinação dos fatores determinantes do consumo energético. Além dos impactos 

devidos às mudanças na intensidade energética dos setores produtivos e ao crescimento 

populacional, o emprego das tabelas de insumo-produto permite estudar as influências 

das mudanças na estrutura das dependências intersetoriais e das modificações na 

demanda final (composição, destinação e nível) sobre o consumo energético. No caso 

das emissões de CO2 será incluído mais um fator determinante: a composição da matriz 

energética por suas fontes. 

O trabalho apresentado a seguir se distingue dos demais da área pelos seguintes 

motivos: 

(1) A maioria dos estudos de análise de decomposição das mudanças no consumo 

energético e nas emissões de CO2 foi desenvolvida para países desenvolvidos. 

Enquanto já foram abordados países como a Índia e a China – exemplos de 

economias emergentes como o Brasil – pouca atenção foi dada até agora ao último. 

Este trabalho é o primeiro que aplica a análise de decomposição estrutural, 

contando por requerimentos energéticos diretos e indiretos da demanda final, ao 

caso brasileiro. 

(2) O estudo apresentado se destaca pelo alto número de determinantes analisados: 

composição da matriz energética por fontes (fuel mix), intensidade energética das 

atividades econômicas, dependências intersetoriais da economia, composição da 

demanda final, destinação da demanda final, nível do Produto Interno Bruto, 

consumo residencial per capita e população. Além disso, o estudo se estende a um 

período longo de 26 anos (de 1970-96) desagregando a economia em um alto 

número de atividades e produtos (42 e 80, respectivamente). 

(3) Geralmente, os estudos de decomposição estrutural empregaram apenas um método 

matemático para determinar as forças motrizes da variável chave. Entretanto, como 

será apresentado neste trabalho, os resultados podem variar significativamente 

conforme o método utilizado. Portanto, a análise de decomposição estrutural 

aplicada nesta pesquisa tentou empregar três das técnicas matemáticas existentes 

para demonstrar as diferenças nos resultados segundo a técnica utilizada.  
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Vale ressaltar que a construção das matrizes de insumo-produto pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) entre 1970 e 1996 não aconteceu de uma maneira 

uniforme. Ou seja, diferenças nos conceitos e metodologias na criação das tabelas 

indicaram a necessidade de alinhar as matrizes publicadas para os anos analisados. Com 

a finalidade de possibilitar análises de series temporais de maior prazo este trabalho 

colocou um grande esforço no alinhamento das tabelas de insumo-produto para chegar a 

um formato compatível.  

Com a finalidade de atingir o objetivo descrito, o presente trabalho apresenta a seguinte 

estrutura: 

Para compreender melhor a contribuição relativa dos determinantes às mudanças no 

consumo energético e suas emissões de CO2 associadas entre 1970 e 1996, no capitulo 

II será realizada uma descrição analítica das mudanças na estrutura sócio-econômica e 

energética no Brasil entre 1970 e 2000 com suas implicações sobre as emissões de CO2. 

As mudanças serão analisadas tanto ao nível agregado da economia brasileira quanto ao 

nível setorial, incluindo as mudanças na estrutura energética das residências. Este 

capitulo emprega a primeira abordagem onde o consumo energético é estimado pelo 

lado da produção dos setores, sem considerar a energia embutida nos insumos da 

produção. 

O capitulo III apresenta as considerações metodológicas da análise de decomposição, 

avaliando as diferentes técnicas disponíveis e introduzindo seus fundamentos teóricos 

(derivação matemática da análise de decomposição estrutural e da análise de insumo-

produto). Serão apresentados e analisados os métodos de decomposição existentes até 

este momento, concluindo quais são os métodos mais adequados dependendo do 

objetivo de cada pesquisa.  

Seguindo a metodologia da análise de decomposição estrutural, são necessários três 

tipos de dados na avaliação dos impactos dos diferentes efeitos sobre o consumo 

energético: dados macroeconômicos a partir das matrizes de insumo-produto (MIP), 

dados energéticos a partir do Balanço Energético Brasileiro (BEN) e dados de emissões 

de CO2 causadas pela queima dos combustíveis a partir de dados publicados pelo 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Entretanto, como a construção 
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das tabelas de insumo-produto não aconteceu uniformemente ao longo do período 

analisado e como o nível de desagregação das atividades não se apresenta igual nas MIP 

e no BEN, o capitulo IV é direcionado à apresentação do procedimento na preparação 

dos dados necessários para executar a análise de decomposição estrutural a partir de 

sistemas compatíveis.  

No capitulo V serão apresentados e discutidos os resultados do estudo: a evolução dos 

requerimentos energéticos diretos, indiretos e totais da demanda final; a comparação 

destes resultados com os dados apresentados no capitulo II; os resultados da 

decomposição estrutural, tanto da economia agregada do período total de 1970-96, 

quanto da economia desagregada, dividindo o período total em cinco sub-períodos. Em 

seguida, apresentar-se-ão os resultados das mudanças nas emissões de CO2 

analogamente, porém, com menos detalhe devido ao de fato que os resultados não se 

distinguem significativamente dos resultados obtidos no caso da decomposição do 

consumo energético, diferindo apenas segundo a variação do mix de energéticos ao 

longo do tempo. 

No último capítulo serão resumidos os resultados mais importantes deste trabalho, o que 

leva a certas conclusões de trabalho. Além do mais, serão dadas recomendações para 

trabalhos futuros. 
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Capítulo II 

Descrição das mudanças na estrutura econômica e 
energética do Brasil entre 1970 e 2000  

 

Neste capítulo objetiva-se descrever as mudanças na estrutura econômica e energética 

do Brasil ao longo dos 30 anos estudados. Para isso, serão utilizados certos indicadores 

que permitem analisar o desenvolvimento sócio-econômico e energético brasileiro. 

Depois de uma breve introdução serão apresentadas as mudanças estruturais na 

economia brasileira entre 1970 e 2000, e, em seguida, serão descritas com mais detalhe 

as mudanças na estrutura energética dentro dos setores da economia e suas implicações 

sobre as emissões de CO2.    

Entre os anos 1970 e 2000, o consumo de energia2 no Brasil quase triplicou (de 65.420 

103  tep em 1970 para 176.947 103 tep em 2000)3 (MME, 2003) com uma taxa média de 

crescimento de 3,7% a.a. Por sua vez, as emissões de CO2 associadas ao uso de fontes 

energéticas cresceram em 228%, (de 172.417 Gg em 1970 para 393.742 Gg em 2000), 

com uma taxa média de crescimento de 3,3% a.a. (MME, 2003 e MCT, 2002). A Fig. 2-

1 visualiza como esses dois fatores acompanham a evolução do PIB nos últimos trinta 

anos. Esse último cresceu em aproximadamente 350% ao longo do período mencionado 

(de 423.322 106 R$2003 em 1970 para 1.470.283 106 R$2003 em 2000), com uma taxa 

média de crescimento de 4,9% a.a.  

 

 

 

                                                 

2 Neste trabalho define-se como ‘consumo de energia’ a soma do consumo final, das perdas de 
transformação e das perdas de distribuição e armazenagem. Assim, o consumo de energia equivale à 
oferta interna bruta de energia (OIE = Produção + importação +/- variação de estoque – exportação – 
energia não aproveitada/reinjeição) menos os ajustes segundo o Balanço Energético Nacional (MME, 
2003). 
3 Para geração hidráulica se empregou o fator de conversão teórico de 1 kWh = 860 kcal. A energia 
hidráulica não é valorizada como equivalente térmico – critério utilizado no Balanço Energético Nacional 
até o ano 2001, onde 1 kWh = 3132 kcal, devido a uma eficiência térmica assumida de 27,5% para as 
usinas brasileiras. 
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Fig. 2-1: Evolução do PIB, da Oferta Interna de Energia e das emissões de CO2 no Brasil entre 

1970-2000; Fonte: Elaboração própria a partir de MME (2003), IBGE (1979, 1984, 1989, 2002), MCT 
(2002) 

Como se pode observar na Fig. 2-1, o consumo de energia no Brasil e as emissões de 

CO2 associadas acompanham de uma forma bem “paralela” o crescimento do PIB entre 

1970 e 2000. Verifica-se na Tab. 2-1 que, em geral, o consumo de energia acompanha o 

crescimento do PIB a menores taxas de crescimento. A primeira exceção é o período de 

1980-85, quando entre 1981-83 o Brasil passou por uma fase de recessão, que ao 

mesmo tempo estava caracterizada por um aumento de exportações, principalmente de 

produtos manufaturados intensivos em energia e recursos naturais, aproveitando as 

vantagens comparativas do Brasil. A segunda exceção é o período de 1995-00. Observa-

se que nos anos 90 a taxa de crescimento das emissões de CO2 recomeça a aumentar. 

Este fato se dá principalmente pelo processo de liberalização da economia brasileira que 

incentivou investimento em usinas termelétricas, cujo custo de investimento é menor do 

que o de hidrelétricas. Por outro lado, neste período, teve uma substituição de carvão 

vegetal por carvão mineral no setor siderúrgico. Portanto, no último período, a taxa de 

crescimento das emissões de CO2 chega a superar a taxa de crescimento econômico.  
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Tab. 2-1: Taxa de crescimento anual do PIB, do consumo energético e das emissões de CO2 
associadas [%] e elasticidades energia/PIB e emissão de CO2/PIB 

 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95 95-00 Média 

% PIB a.a. 12,3 8,3 1,3 1,9 3,3 2,3 4,9 

% OIE a.a. 6,8 4,8 2,4 1,6 3,1 3,3 3,7 

% CO2 a.a. 7,2 3,4 0,6 0,1 2,3 3,7 3,0 
Elasticidade 

OIE/PIB 0,67 0,66 1,73 0,82 0,96 1,35 0,76 

Elasticidade 
CO2/PIB 0,69 0,50 0,44 0,56 0,75 1,50 0,61 

Fonte: Elaboração própria a partir de MME (2003), MCT (2002), IBGE (1979, 1984, 1989, 2002), 
IPEAdata (2004) 

 

Observa-se na Tab. 2-1 que nos anos de maior crescimento econômico o aumento do 

consumo energético é menor do que nos anos de baixo desempenho econômico. Este 

fato se reflete nos valores da elasticidade de energia/PIB, que varia segundo as taxas de 

crescimento econômico. Quando a economia brasileira cresceu com taxas significativas 

(nos primeiros dois períodos qüinqüenais), a elasticidade apresenta os valores mais 

baixos dos 30 anos analisados, enquanto o valor mais alto da elasticidade se encontra no 

período de menor crescimento econômico. Essa realidade indica que o aumento do 

consumo energético não depende exclusivamente do nível da atividade econômica, mas 

também é influenciado por outros fatores como, por exemplo, progresso técnico, 

mudanças no comportamento dos consumidores causando variações na estrutura da 

demanda final, medidas de conservação de energia, nível e composição das exportações 

etc.  

Ao contrário de certos países desenvolvidos, onde o crescimento econômico chega a ser 

acompanhado por um decréscimo de consumo de energia, no caso do Brasil a relação 

entre consumo de energia/emissões de CO2 e PIB indica que quanto mais alto o PIB, 

mais energia é consumida e mais CO2 é emitido. A Fig. 2-2 apresenta a relação entre o 

consumo de energia (oferta interna de energia - OIE) e o PIB (lado esquerdo), que 

mostra uma relação aproximadamente linear entre os dois fatores. O gráfico ao lado 

direito da Fig. 2-2 demonstra a relação entre OIE e PIB per capita. Neste caso a OIE 

cresce com tendência exponencial em relação ao PIB per capita, que significa que 

quanto mais aumenta a taxa de crescimento de renda per capita no Brasil mais aumenta 

a taxa de crescimento de OIE. A mesma convergência pode ser observada para as 

emissões de CO2 em relação ao PIB e ao PIB per capita.  
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Fig. 2-2: Relação entre Oferta Interna Bruta de energia/emissão de CO2 e PIB (gráfico a esquerda) 
e PIB/capita (gráfico a direita); Fonte: Elaboração própria a partir de MME (2003), MCT (2002) e 

IPEAdata (2004) 

Para entender melhor a evolução das três variáveis (crescimento econômico, consumo 

energético e emissões de CO2) apresentam-se, em seguida, com mais detalhe, as 

modificações ocorridas ao longo dos 30 anos analisados na economia e seus setores, 

além das mudanças que aconteceram no uso de energia. Mudanças estruturais se dão 

durante o processo de desenvolvimento de um país e são ainda mais pronunciadas em 

países que ainda não podem ser chamados desenvolvidos. Apesar de mudanças nas 

estruturas econômicas, ocorrem modificações no próprio uso de energia. Com respeito a 

isso, SCHÄFER (2005) destaca que a natureza sistemática das mudanças setoriais no 

consumo energético e sua dependência do desenvolvimento econômico merecem mais 

atenção.   
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2.1. MUDANÇAS ESTRUTURAIS NA MACROECONOMIA BRASILEIRA 

ENTRE 1970 E 2000 

Como pode ser observado na Fig. 2-3, o crescimento econômico no Brasil não evoluiu 

de uma maneira uniforme.  
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Fig. 2-3: Evolução do PIB (103 R$2003) e do PIB per capita (R$2003) no Brasil entre 1970 e 2000; 

Fonte: IPEA (2005), IBGE (2005) 

Entre 1970-75 o PIB brasileiro cresceu com taxas altas (12,3% a.a.). Esta época ainda 

cai no período do tão-chamado ‘Milagre econômico brasileiro’ (1968-73). O alto 

desempenho econômico durante está fase se deu principalmente por uma política fiscal 

e monetária mais folgada do segundo governo militar e por uma participação de grande 

escala de investimento privado e público até 1975, fazendo com que a demanda 

reprimida acumulada durante a recessão precedente causasse uma expansão vigorosa a 

partir de 1968 (THEIS, 1990).  

A partir de 1974 o Brasil experimentou uma queda em termos econômicos causada pelo 

aumento dos preços de petróleo depois do primeiro choque do petróleo em 1973. Os 

preços mais altos de petróleo e a decisão do governo de manter altas as taxas de 

crescimento significavam recorrer a um endividamento externo. Em 1974 foi lançado o 

Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND) – numa época em que o Brasil 

enfrentava os problemas de alta dependência de petróleo, de um desequilíbrio externo e 

de um atraso em setores específicos, como alimentos e bens de produção. Portanto, o II 

PND objetivou: (a) equilibrar novamente as contas externas e gerar divisas, reduzindo 
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as importações e aumentando as exportações e (b) a ampliação da indústria de bens de 

capital e de insumos industriais básicos e intermediários para a manutenção das taxas de 

crescimento.4 Para isto,  foi aplicado investimento público em setores básicos como 

construção civil, transporte, comunicação e a construção de usinas elétricas.5 Em 1976 o 

II PND acabou de ser desativado, devido à implementação de estratégias 

contencionistas de combate à inflação. Apesar das conseqüências do primeiro choque de 

petróleo, o ritmo de crescimento diminuiu apenas levemente entre 1975-80 para 8,3% 

a.a., estando esta desaceleração estava longe de causar uma situação de depressão 

(CASTRO & SOUZA, 1985; BATISTA, 1987; CARNEIRO, 1992). 

A situação econômica do Brasil piorou com a ocorrência do segundo choque de petróleo 

em 1979 que causou uma recessão ao nível mundial, culminando anos 80 na ‘década 

perdida’. Entre 1981-83 o Brasil passou por anos de recessão que terminavam com a 

recuperação do comércio internacional em 1984, levando a um crescimento das 

exportações brasileiras que superaram em 1985 a primeira vez as importações. A década 

dos 80 foi caracterizada por políticas enfrentando a crise do balanço de pagamentos 

entre 1981-83 e os problemas de alta inflação no fim dessa década (CARNEIRO & 

MODIANO, 1992; BAER, 1993). Vale relembrar que, com a finalidade de combater a 

inflação, entre 1970 e 2000 a moeda brasileira foi substituída seis vezes e, por fim, 

apenas o Plano Real introduzido em 1994 conseguiu baixar o nível de inflação de uma 

forma mais duradoura (MPAS, 2002).  

A Fig. 2-4 visualiza a evolução da inflação no Brasil entre 1970 e 2000. Observa-se que 

a partir do final dos anos 70 a taxa de inflação tende a crescer levemente, apresentando 

um aumentou drástico ao final dos anos 80 que só terminou quando o Plano Real 

começou a mostrar efeito. Durante a evolução da inflação se pode notar diversas quedas 

de curta duração, resultado de medidas políticas no combate da inflação. 

 

 

                                                 

4 O alto crescimento econômico durante os anos do ‘milagre econômico’ ocorreu principalmente nos 
setores dos bens duráveis para cuja produção era necessária a importação de certos insumos para garantir 
o crescimento destes setores (por exemplo, aço, petróleo, químicos, etc.). 
5 Cabe destacar que a construção das usinas hidrelétricas Itaipu (12,6 GW) e Tucurui (4 GW) e o 
programa da Petrobrás para investir em plataformas offshore começaram nesta época. 
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Fig. 2-4: Evolução da inflação mensal no Brasil entre 1970 e 2000 (IGP-DI)6, Fonte: IPEAdata, 2005 

 

Nos anos 90, o Brasil começou um processo de reformas econômicas de liberalização 

do mercado e de privatização das empresas públicas. Nesta época o Brasil conseguiu 

concluir as renegociações de suas dívidas, aumentar suas contas públicas e estabilizar 

seus preços – condições que levaram a atrair novamente investimento pelo lado 

nacional e do exterior, causando um crescimento econômico com taxas mais elevadas 

que nos anos 80. Entretanto, as taxas de 3,3% a.a. e 2,3% a.a. entre 1990-95 e 1995-00, 

respectivamente, não conseguiram chegar ao crescimento experimentado nos anos 70. 

Motivos para isso podem ser encontrados na falta de promoção de ajustes estruturais 

nas contas públicas e externas, deixando o Brasil vulnerável às influências externas e à 

supervaloração do Real no final da década dos anos 90 (MACHADO & SCHAEFFER, 

2005). 

Observa-se também na Fig. 2-3 que o crescimento da renda nacional, medida em PIB 

per capita, aumenta significativamente entre 1970-80, de R$2003 4545,00 a  R$2003 

                                                 

6  O índice geral de preços – disponibilidade interna (IGP-DI) é calculado pela Fundação Getúlio Vargas 
a partir de 1947 e foi criado com o objetivo de balizar o comportamento de preços em geral na economia. 
O IGP é composto por 3 sub-índices: (1) Índice de Preços no Atacado (IPA) - onde entram preços 
praticados do mercado atacadista e representa 60 % do IGP-DI, (2) Índice de Preços ao Consumidor 
(IPC) - a coleta de dados ocorre nas cidades de S. (Paulo e Rio de Janeiro dentre as famílias que tem uma 
renda de 1 a 33 salários mínimos). Representa 30 % do IGP-DI, (3) Índice Nacional de Construção Civil 
(INCC) - onde são avaliados os preços no setor de construção civil, não só de materiais como de mão-de-
obra. representa 10 % do IGP-DI. 
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7963,00. A partir do inicio dos anos 80 até o inicio dos anos 90, a renda nacional passou 

por duas quedas, devido ao fraco desempenho econômico do Brasil. Entretanto, se pode 

verificar que devido ao crescimento populacional, o PIB per capita não se recuperou da 

mesma forma que o próprio PIB.  

A Fig. 2-5 demonstra o crescimento da população brasileira que, apesar de se apresentar 

contínuo, aconteceu com taxas cada vez menores. 
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Fig. 2-5: Evolução da população e da taxa de crescimento populacional a.a. no Brasil entre 1970 e 

2000; Fonte: Elaboração própria a partir de IPEA (2005), IBGE (2005) 

 

A Fig. 2-6 apresenta a evolução e a composição do valor adicionado bruto por setores 

da economia, enquanto a Fig. 2-7 mostra a evolução dos sub-setores do setor de 

transformação. Devido ao fato que se trata de um setor muito heterogêneo, cada sub-

setor pode apresentar um comportamento bem diferente dos outros. Como dentro do 

setor de serviços, que normalmente também inclui os setores comércio e transporte, 

existem diferenças significativas no desenvolvimento socioeconômico e energético, 

optou-se por uma separação destes sub-setores para demonstrar melhor a evolução de 

todos.  
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Fig. 2-6: Evolução e composição do valor adicionado bruto a preço básico por setores da economia 
brasileira entre 1970-2000; Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (1979, 1984, 1989, 2002) 

Os setores primários agropecuária e extração apresentaram sua maior participação em 

1985, o que foi motivado por uma política de curto prazo de aumentar a oferta 

doméstica e as exportações, este último com o objetivo de equilibrar o balanço de 

pagamentos. Praticamente se pode diferenciar dois períodos, o primeiro até 1985, onde 

este setor participa com mais que 10% e o segundo, depois de 1985, onde sua 

participação se encontra bem menor que 10%. O setor SIUP, que apesar dos altos 

investimentos na oferta de energia elétrica passou nos anos 80 por um período de 

intervenções nos preços de energia por parte do governo, erodindo o lucro das empresas 

do setor, não apresenta uma alta contribuição ao longo dos trinta anos. Nos anos 90 sua 

participação percentual aumenta levemente, devido à reestruturação do setor, onde a 

liberalização do mercado e a privatização das empresas públicas levaram a um aumento 

de produtividade, lucro e valor adicionado. O valor adicionado do setor de construção 

civil aumentou levemente dentro do período, tanto em valores absolutos, quanto em 

valores percentuais. A participação do setor de comércio no crescimento econômico se 

apresenta relativamente constante em termos absolutos, porém diminui em termos 

relativos em favor de outros setores de serviços. Devido à maior integração espacial do 

Brasil, o valor adicionado do setor de transporte apresenta um aumento pronunciado nos 

anos 70, entretanto, continua depois relativamente constante por causa da deterioração 

da lucratividade do setor influenciada pela contenção das tarifas para controlar a 

inflação e o aumento dos preços dos combustíveis. Além disso, o setor de transporte 

brasileiro é caracterizado por uma baixa densidade de infra-estrutura (quilômetros de 

infra-estrutura pela área do país) e uma queda de investimento entre 1970 e 2000 
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(SCHAEFFER et al., 2004). O setor de serviços (excluídos comércio e transporte) 

aumentou sua participação no valor adicionado continuamente, com um acréscimo 

drástico nos anos 80 e no inicio dos anos 90 devido à alta inflação nesta época, 

decrescendo novamente quando a inflação estava sob controle a partir de 1995. Durante 

os anos 70 o setor de serviços cresceu acompanhando o alto desempenho geral da 

economia brasileira desse período. Durante os anos 80 e 90, fatores como a inflação alta 

e o aumento dos gastos da administração pública causaram uma ampliação do setor de 

serviços. As incertezas econômicas, a crescente inflação e a alta de juros levaram a uma 

transferência do capital da economia brasileira para as atividades de serviços 

financeiros e aluguel (IPEA, 1993; IBGE, 2002). Por outro lado, o primeiro governo 

civil depois da época do regime militar tentou universalizar mais rápido o bem estar 

social, fato que explica um aumento significativo da participação da administração 

pública entre 1985-90 (OECD, 2001).       
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Fig. 2-7: Evolução e composição do valor adicionado bruto a preço básico nos sub-setores da 
atividade transformação no Brasil entre 1970-2000; Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE 

(1979, 1984, 1989, 2002) 

A participação do setor de transformação aumentou nos anos 70, época que ainda é 

influenciada pelo impacto do ‘milagre econômico’ e a introdução do II PND e 

decresceu nos anos 80 e 90 por causa do baixo desempenho econômico geral, o controle 

de preços de materiais básicos das empresas públicas (principalmente, produtos 

petroquímicos e aço) para combater a inflação e o colapso dos preços de produtos 

industriais. Observa-se na Fig. 2-7 que o setor químico e de refino aumentou 

significativamente sua participação no valor adicionado bruto, enquanto o setor de 

têxteis e vestuário apresenta uma diminuição considerável ao longo dos 30 anos. 
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Além de analisar as mudanças ocorridas nos setores durante o crescimento econômico 

do Brasil através de sua participação no PIB (ou valor adicionado), a Fig. 2-8 apresenta 

uma ótica diferente, demonstrando as mudanças estruturais ocorridas por meio da 

participação dos três setores principais da economia (agropecuária/extração, 

transformação e serviços, o último incluindo transporte, SIUP e comércio) no PIB 

dependendo do PIB per capita.  
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Fig. 2-8: Relação entre a evolução do PIB/capita e a participação dos setores Agropecuária/ 

Extração, Transformação e Serviços no PIB no Brasil; Fonte: Elaboração própria a partir de IPEA 
(2005) 

Observa-se na Fig. 2-8 que no caso do Brasil com um aumento de renda per capita o 

setor de agropecuária/extração perde sua importância. O setor de transformação 

descreve uma evolução em forma de u-invertido, enquanto o setor de serviços tende a 

crescer com um aumento do PIB per capita. Este desenvolvimento é principalmente 

causado pelas seguintes razões: (a) diferentes elasticidades de renda de bens e serviços 

produzidos por cada um dos três setores, (b) as vantagens competitivas de cada indústria 

e (c) pelas mudanças das necessidades da sociedade, ou seja, com o crescimento 

econômico a participação dos setores tende a passar da agropecuária para indústrias e, 

 16



  

finalmente, para serviços. (KUZNETS, 1966) A evolução dos três setores no Brasil é 

comparável às tendências apresentadas no estudo de SCHÄFER (2005), que analisou o 

desenvolvimento da participação destes setores no PIB em função da renda per capita 

para diversas regiões do mundo, abrangendo países industrializados, países em 

transição, como os países da ex-União soviética, e países em desenvolvimento.  

Mais uma maneira diferente de analisar o desenvolvimento de um país é a avaliação da 

evolução do PIB sob a ótica da despesa (demanda final menos importações).  A Fig. 2-9 

demonstra a evolução dos cinco componentes da demanda final (1) formação bruta de 

capital fixo (FBCF), (2) exportação, (3) variação de estoque, (4) consumo da 

administração pública e (5) consumo das famílias, além da evolução das importações. 
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Fig. 2-9: Evolução do PIB sob a ótica da despesa no Brasil entre 1970 e 2000 (em preços básicos)7; 
Fonte: IBGE (1979, 1984, 1989, 2002) até 1995, IPEAdata (2004) para 2000 

 

Como se pode observar na Fig. 2-9, o consumo das famílias e da administração pública 

cresceram continuamente ao longo dos 20 anos. Os componentes da demanda final 

FBCF e exportações, além das importações apresentam um crescimento menos 

continuo. Vale ressaltar que a partir de 1990 a abertura da economia brasileira e o início 

da sua liberalização resultaram em um aumento das exportações e importações. A Fig. 

2-10 demonstra que a participação da demanda das famílias se apresenta praticamente 

                                                 

7 A valoração da demanda final a preço básico significa a exclusão de impostos e margens dos valores 
monetários dos produtos, porém, a inclusão das margens de comércio e transporte nesses próprios 
produtos.  
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constante (aproximadamente 55%) entre 1970 e 2000, enquanto – como já foi 

mencionado anteriormente – a administração pública participa com uma parcela maior a 

partir de 1990, depois da inclusão da cláusula de universalização do bem estar social 

mais rápida na constituição brasileira em 1988. A participação das exportações se 

apresenta inconstante e é influenciada principalmente pelas decisões políticas pelo lado 

do governo. O mesmo acontece com as importações. 
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Fig.  2-10: Participação dos componentes da demanda final no Brasil entre 1970 e 2000; Fonte: 
IBGE (1979, 1984, 1989, 2002) até 1995, IPEAdata (2004) para 2000 

 

Como o consumo da demanda final representa mais que a metade da demanda final da 

economia brasileira, em seguida, apresenta-se o consumo por grupos de produtos mais 

desagregados da demanda final. A Fig. 2-11 mostra como evoluiu a demanda dos 

produtos pelas famílias. Observa-se que o maior crescimento ocorreu nos produtos de 

serviços (excluindo produtos de comércio, transporte e SIUP), enquanto a maior 

redução aconteceu nos produtos de comércio. Produtos de transformação 

experimentaram um aumento em valores absolutos em 1970 e 1975 e continuaram 

depois sem crescer significativamente. Os produtos agropecuários e extraídos, 

transporte e SIUP apresentam uma participação relativamente constante ao longo do 

período analisado. 
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Fig. 2-11: Demanda final das famílias por grupos de produtos no Brasil entre 1970-95; Fonte: 
Elaboração própria a partir de IBGE (1979, 1984, 1989, 2002) 

Os produtos mais responsáveis pelo crescimento da demanda final das famílias por 

serviços são serviços de comunicação, de saúde e educação mercantis, aluguel e 

alojamento/ alimentação. Um aumento da demanda por estes tipos de serviços mostra a 

transição da sociedade brasileira em direção a um país mais moderno e urbano. A Fig. 

2-12 apresenta a demanda das famílias por produtos da indústria de transformação. 

Como pode ser visto, produtos minerais não-metálicos, siderúrgicos e metalúrgicos 

naturalmente não desempenham um papel importante no consumo das famílias. 

Observa-se que a demanda por alimentos e bebidas diminuiu sua participação, enquanto 

produtos químicos e de refino (como álcool automotivo e derivados de petróleo) e 

outros produtos aumentaram sua parcela. Dentro de outros produtos estão incluídos 

produtos como automóveis e equipamento eletrônico, produtos cuja demanda aumentou 

ao longo dos 30 anos. A demanda por álcool (incluído nos produtos químicos) cresceu 

significativamente até 1993 devido ao seu uso como combustível. Além do mais, artigos 

têxteis e de vestuário participaram com parcelas maiores no orçamento familiar até 

1985 e depois diminuíram sua importância. Resumindo, observa-se na Fig. 2-11 que 

entre 1980 e 1995 a demanda por produtos que não tenham sido serviços permaneceu 

relativamente constante. Portanto, o crescimento do consumo das famílias se deu 

principalmente pelo aumento da demanda por serviços.   

 

 

 

 

 19



  

 

 

 
 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

70 75 80 85 90 95
Prod. min. não-metal. Prod. siderurg.
Prod. metalurg.* Papel e celulose
Alimentos e bebidas Prod. quím. e de refino
Têxteis e vestuário Outros prod. transf.

0,0E+00

5,0E+07

1,0E+08

1,5E+08

2,0E+08

2,5E+08

3,0E+08

70 75 80 85 90 95D

Fig. 2-12:  Demanda final das famílias por produtos do grupo ‘produtos da indústria de 
transformação’ no Brasil entre 1970-95; Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (1979, 1984, 

1989, 2002) 

Como já foi mencionado anteriormente, o comportamento das exportações e 

importações da economia brasileira foi principalmente influenciado por decisões 

políticas, para equilibrar o balanço dos pagamentos, mas também para conseguir uma 

maior inserção do Brasil no mercado internacional. Observa-se na Fig. 2-13 que entre 

1970-85 as exportações cresceram continuamente, principalmente as relativas aos 

produtos de transformação. Enfrentando os problemas de inflação no final dos anos 80 e 

no inicio dos anos 90, em 1990 as exportações caíram abaixo do nível de 1980, se 

recuperando levemente a partir de então.  

 

 

 

 

 
 

 

 
Fig. 2-13: Evolução das exportações de grupos de produtos da economia brasileira e sua 

participação nas exportações totais entre 1970-95; Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (1979, 
1984, 1989, 2002) 

Como pode ser visto na Fig. 2-14, em 1970 e 1975 o grupo de produtos que mais foi 

exportado foram os de alimentos e bebidas e artigos têxteis e de vestuário, além de 
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outros produtos. A partir de 1985 aumentou a participação de produtos siderúrgicos e 

metalúrgicos. Destaca-se a alta parcela de produtos químicos e de refino em 1985. Este 

fato se explica pela alta taxa de exportação de produtos de refino, principalmente de 

gasolina e óleos combustíveis, que juntos foram responsáveis por quase 8% das 

exportações totais naquele ano.  
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Fig. 2-14: Evolução das exportações de grupos de produtos da economia brasileira e sua 
participação nas exportações totais nos sub-setores da atividade transformação no Brasil entre 

1970-2000; Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (1979, 1984, 1989, 2002) 

Por outro lado, o objetivo do II PND de reduzir as importações foi alcançado a partir do 

ano 1985. Entre 1970 e 1980 cresceram principalmente as importações de produtos 

agropecuários e de extração e de produtos de transformação. Dentro do primeiro grupo 

destaca-se a importação de trigo, milho e outros produtos agropecuários, além de uma 

quantidade altíssima de petróleo. A importação de petróleo foi reduzida depois de 1980 

como conseqüência do segundo choque de petróleo. Como no caso das exportações, a 

partir de 1980 começou a importação de serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 21



  

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0E+00

3,0E+07

6,0E+07

9,0E+07

1,2E+08

1,5E+08

70 75 80 85 90 95

I
ta

ç
M

i
$2

00
3)

l R
õe

s 
(

m
po

r

Prod. agropec./extraídos Prod. de transform.
SIUP Construção civil
Comércio Transporte
Serviços

0%

20%

40%

60%

80%

100%

70 75 80 85 90 95

Prod. agropec./extraídos Prod. de transform.
SIUP Construção civil
Comércio Transporte
Serviços

Fig. 2-15: Evolução das importações de grupos de produtos da economia brasileira e sua 
participação nas exportações totais entre 1970-95; Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (1979, 

1984, 1989, 2002) 

Nas importações do grupo de produtos de transformação destaca-se o grupo de outros 

produtos que conta por mais que 50% do total dos produtos importados. Dentro deste 

grupo os produtos de maior crescimento da taxa de importação são máquinas e, a partir 

de 1990, equipamentos eletrônicos. Nos anos 1970 e 1975 produtos siderúrgicos e 

metalúrgicos são responsáveis por aproximadamente 20% das importações. Outro grupo 

importante é representado por produtos químicos e de refino, que apresentam parcelas 

maiores nos anos 1980 e 1985, principalmente pela maior importação de produtos 

petroquímicos básicos e de óleos combustíveis.  
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Fig. 2-16: Evolução das importações de grupos de produtos da economia brasileira e sua 
participação nas exportações totais nos sub-setores da atividade transformação no Brasil entre 

1970-2000; Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (1979, 1984, 1989, 2002) 
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Como pode ser visto na comparação das Fig. 2-13 e 2-15, em 1985 as exportações 

superaram pela primeira e – nos anos analisados - única vez as importações. Enquanto 

1985 foi o ano de maior exportação, os anos 1980 e 1995 se destacam como anos de 

maior importação. 

 

2.2. MUDANÇAS NA ESTRUTURA ENERGÉTICA DA ECONOMIA 

BRASILEIRA ENTRE 1970 E 2000 

O consumo de energia e as emissões de CO2 associadas como apresentados na Fig. 2-1 

podem ser divididos em uma parte direta e outra indireta. Neste estudo, define-se como 

parte direta a energia que é consumida diretamente pelos consumidores da demanda 

final para satisfazer suas necessidades de iluminação, cocção, locomoção, etc. Como 

este trabalho objetiva avaliar o consumo energético doméstico, não será incluído o 

consumo direto de fontes energéticos pelo componente exportações. Os outros 

componentes da demanda final, formação bruta de capital fixo, variação de estoque e 

administração pública8, não são considerados consumidores de energia direta, assim que 

resta apenas o componente consumo das famílias (residências domésticas). 

Porém, além da energia direta, os consumidores finais da economia brasileira 

demandam produtos e serviços para cuja produção e distribuição precisa-se de energia, 

ou seja, no consumo destes bens o consumidor é responsável indiretamente pela energia 

embutida nestes produtos e serviços. Essa energia é consumida ao longo da cadeia de 

produção (incluindo os requisitos energéticos na mineração das matérias primas) até a 

distribuição dos bens ao consumidor final (incluindo setores de comércio e transporte). 

Resumindo, pode-se dizer que todo consumo de energia que não é demandado 

diretamente pelas residências é energia indireta. Da mesma forma, as emissões causadas 

pelo consumo direto ou indireto de energia são chamadas de emissões diretas e 

indiretas, respectivamente. A Fig. 2-17 visualiza a evolução do consumo direto e 

indireto de energia, assim como as emissões diretas.    

 

                                                 

8 Como a Administração Pública existe como componente da demanda final, mas também como setor 
produtivo na demanda intermediária, o consumo energético deste setor foi atribuído à atividade 
produtiva. 
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Fig. 2-17: Evolução do consumo de energia total, direto (residencial) e indireto (setores 
intermediários) (gráfico a esquerda) e evolução das emissões de CO2 totais, diretas, indiretas 

(gráfico a direita); Fonte: Elaboração própria a partir de  MME (2003), MCT (2002) 

Nota: Entende-se como consumo direto de energia o consumo feito pelas famílias (demanda final). O 
consumo indireto apresenta o consumo feito pela demanda intermediária dos setores da economia 
brasileira para satisfazer a demanda final por produtos (para uma explicação mais detalhada vide capítulo 
III.).  Emissões analogamente.  

 

Observa-se na Fig. 2-17 que o consumo energético direto (residencial) fica 

relativamente constante ao longo dos 30 anos com até uma leve queda entre 1975-85. 

Por outro lado, a energia consumida pela demanda intermediária aumentou com uma 

taxa significativa.9 As emissões de CO2 associadas ao consumo energético apresentam a 

mesma tendência. 

A Fig. 2-18 demonstra o comportamento do indicador ‘consumo energético total per 

capita’ no Brasil entre 1970 e 2000. Observa-se um aumento contínuo, exceto em um 

período no qual o consumo per capita fica constante (1980-90). Esta interrupção do 

crescimento se deu pelas duas recessões entre 1980-90, quando o baixo desempenho 

econômico requeria menos energia. Nesta mesma época as emissões de CO2 diminuem 

devido ao menor uso de gasolina após o segundo choque de petróleo e a substituição da 

lenha por GLP. O consumo energético per capita das residências apresenta uma 

tendência decrescente entre 1970 e 2000, entretanto, tende a crescer a partir de 1990 

embora com taxas muito baixas. 

                                                 

9 Denota-se como demanda intermediária de uma economia o consumo que não é final, o seja, a demanda 
total de uma economia é representada pela soma da demanda intermediária e a demanda final. 
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Fig. 2-18: Evolução do consumo de energia e das emissões de CO2 per capita no Brasil entre 1970 e 
2000 (total e direto); Fonte: Elaboração própria a partir de MME (2003), MCT (2002), IPEAdata (2004) 

 

A Tab. 2-2 resume as observações feitas a partir das Fig. 2-17 e 2-18. Pode ser visto que 

entre 1970-80 o consumo intermediário de energia aumentou com taxas consideráveis 

de até mais de 50% entre 1970-75. Entre 1970-80, o consumo residencial diminuiu 

devido à substituição das fontes energéticas pouco eficientes por fontes mais modernas. 

Por causa das dificuldades econômicas, entre 1985-95 o consumo residencial tende a 

crescer com taxas mais altas que o consumo intermediário de energia. 
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Tab. 2-2: Consumo de energia (total, direto, indireto) e suas taxas de crescimento 

Ano Consumo total 
de energia 
[106 GJ] 

Consumo de 
energia 

(residencial) 
[106 GJ] 

Consumo 
energia 

(intermediário) 
[106 GJ] 

Taxa de 
crescimento 

consumo 
total [%] 

Taxa de 
crescimento 

consumo 
residencial 

[%] 

Taxa 
crescimento 

consumo 
intermediário 

[%] 
1970 2.739 1.224 1.514 - - -

1975 3.674 1.376 2.297 34,1 12,4 51,7

1980 4.564 1.290 3.274 24,2 -6,3 42,5

1985 5.105 1.196 3.909 11,9 -7,2 19,4

1990 5.507 1.299 4.207 7,9 8,6 7,6

1995 6.366 1.489 4.877 4,0 6,6 3,2

2000 7.408 1.642 5.765 10,6 2,6 13,1

Fonte: Elaboração própria a partir de  MME (2003), MCT (2002) 

Nota: O consumo direto inclui a energia consumida pelas famílias para seu deslocamento (96% do 
consumo pelo setor de transporte rodoviário são atribuídos ao consumo pelas famílias. Compara também 
capítulo IV.) 

 

Em geral, como as emissões de CO2 analisadas neste estudo são associadas ao consumo 

energético, elas são influenciadas pela quantidade de fontes energéticas consumidas e 

pelo tipo de fontes empregadas (fósseis ou não-fósseis). Ou seja, as emissões dependem 

criticamente das fontes em qual uma economia se baseia.  

Observa-se na Tab. 2-3 que as emissões totais de CO2 tendem a crescer menos 

acentuadamente que o consumo de energia o que significa que o acréscimo das fontes 

energéticas empregadas para aumentar a oferta do país se deu principalmente pelo 

emprego de fontes pouco ou não emissoras de CO2, como, por exemplo, a energia 

hidráulica. Entretanto, entre 1995 e 2000 as taxas de crescimento do CO2 superam as do 

consumo de energia. As emissões dos setores intermediários crescem em taxas menores 

que o consumo energético intermediário devido ao emprego de fontes de menor emissão 

de CO2. Por outro lado, as taxas de crescimento das emissões residenciais superam 

sempre as taxas do consumo – sendo em anos de aumento do consumo mais positivo e 

em anos de redução do consumo mais negativo -, exceto em 1990, quando o consumo 

aumentou e as emissões diminuíram, devido ao fato de que o aumento do consumo 

energético se baseou principalmente nas fontes eletricidade e álcool.  
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Tab. 2-3: Emissão de CO2 (total, direta, indireta) e suas taxas de crescimento 

Ano Emissão total 
de CO2 [106 t]

Emissão de  
CO2 

(residencial)  
[106 t] 

Emissão de 
CO2  

(intermediário) 
[106 t] 

Taxa de 
crescimento 
de emissão 
total [%] 

Taxa de 
crescimento 

emissão 
residencial 

[%] 

Taxa 
crescimento 

emissão 
intermediária 

[%] 
1970 172 71 100 - - -

1975 234 81 152 35,9 14,4 51,2

1980 274 71 203 17,2 -12,8 33,3

1985 282 56 225 2,8 -20,6 11,0

1990 297 56 241 5,2 -1,1 6,8

1995 331 63 268 3,8 6,7 3,2

2000 393 71 322 13,8 4,0 15,5

Fonte: Elaboração própria a partir de  MME (2003), MCT (2002) 

Nota: As emissões diretas incluem as emissões causadas pelas famílias no seu deslocamento (96% do 
consumo de energia pelo setor de transporte rodoviário são atribuídos ao consumo pelas famílias. 
Compara também capítulo IV.) 

 

Observa-se na Tab. 2-4 que entre 1970 e 2000, a economia brasileira tendeu a requerer 

menos energia para produzir uma unidade monetária do PIB. Esse indicador – chamado 

de intensidade energética – se apresenta com tendência decrescente, exceto nos anos 

1985 e 2000. A intensidade de CO2, ou seja, a tonelada de CO2 emitida na produção de 

uma unidade monetária do PIB diminuiu continuamente até o último ano, quando 

apresenta um leve aumento. 
 

Tab. 2-4: Intensidade energética e de carbono da economia brasileira agregada entre 1970 e 1996  

 Consumo total 
(final + perdas) 

de energia  
[106 GJ] 

Emissão de CO2 
[106 t] PIB [109R$2003]

Intensidade 
energética  
(per PIB) 

[MJ/R$2003] 

Intensidade de 
carbono 

(per PIB) 
[kg/R$2003] 

1970 2.739 172 423 6,47 0,41

1975 3.674 234 683 5,37 0,34

1980 4.564 274 968 4,71 0,28

1985 5.105 282 1.031 4,95 0,27

1990 5.507 297 1.132 4,86 0,26

1995 6.366 331 1.316 4,83 0,25

2000 7.408 393 1.470 5,04 0,27

Fonte: Elaboração própria a partir de MME (2003); IPEAdata 

A Fig. 2-19 apresenta a participação dos setores no consumo de energia entre 1970 e 

2000 no Brasil. Observa-se que – como já foi mencionado anteriormente – o consumo 
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residencial não varia muito em termos absolutos. Portanto, como os outros setores 

aumentam seu consumo, a participação do consumo residencial no consumo energético 

total diminuiu ao longo dos 30 anos. Os setores de maior crescimento no consumo 

energético são: comércio, SIUP, serviços e transporte. Entretanto, enquanto em 1970 as 

residências representaram o setor de maior consumo energético, essa realidade muda a 

partir de 1980 quando o setor de transformação assume o papel de maior consumidor, 

seguido pelo setor de transporte e as residências.   
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Fig. 2-19: Participação dos setores no consumo total de energia no Brasil entre 1970 e 2000; Fonte: 

Elaboração própria a partir de MME (2003), IBGE (1979, 1984, 1989, 2002) 

Naturalmente, as emissões associadas ao consumo de energia se comportam de forma 

parecidas em relação à evolução do consumo energético. Entretanto, como as emissões 

também dependem das fontes empregadas, na Fig. 2-20 podem ser observadas algumas 

modificações em comparação com a Fig. 2-19. O setor de agropecuária e extração 

apresenta uma maior porcentagem nas emissões totais do que no consumo energético 

devido ao fato de que este setor corresponde à produção de carvão vegetal onde a lenha 

é consumida.10 Também as emissões do setor de transporte participam com parcelas 

maiores do que seu consumo energético, porque aqui se emprega principalmente diesel 

                                                 

10 Cabe mencionar que para evitar uma dupla contagem de energia primária e secundária a lenha 
consumida na produção de carvão vegetal não é considerada consumo energético. Entretanto, com a 
finalidade de contabilizar o consumo total da economia brasileira, na abordagem deste estudo incluem-se 
as perdas na transformação (a diferença em termos físicos de carvão vegetal produzido e o insumo de 
lenha) e as perdas de distrubuição e armazenagem. Para informações mais detalhadas consulte o capítulo 
IV. 
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e querosene.11 Por outro lado, as emissões dos setores de comércio e serviços 

diminuíram sua participação em comparação com o consumo energético, devido 

principalmente ao emprego de fontes limpas, como eletricidade. Apesar de mudanças 

significativas na estrutura do consumo energético das residências, as emissões causadas 

pelas residências se apresentam apenas levemente abaixo da sua participação no 

consumo energético.  
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Fig. 2-20: Participação dos setores nas emissões de CO2 no Brasil entre 1970 e 2000; Fonte: 
Elaboração própria a partir de MME (2003), IBGE (1979, 1984, 1989, 2002), MCT (2002) 

Depois desta breve introdução sobre o desenvolvimento energético do Brasil entre 1970 

e 2000, em seguida, serão analisadas com mais detalhe as mudanças ocorridas nos 

diferentes setores da economia brasileira.   

 

 

 

 

                                                 

11 Ao contrário do tratamento das fontes energéticas gasolina e álcool no Balanço Energético Nacional  
onde elas são totalmente atribuídas ao setor de transporte rodoviário, este estudo distribui o consumo de 
gasolina e álcool  entre os setor transporte rodoviário e setor residencial (energia necessária para o 
deslocamento dos consumidores residenciais), sendo 96% do consumo de gasolina e 100% do consumo 
de álcool pelo setor de transporte rodoviário considerados consumo residencial. Compara também 
capítulo IV.) 
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2.2.1. Consumo direto de energia e emissões de CO2 associadas (setor 

residencial) 

Apesar do consumo energético residencial se apresentar relativamente constante – pelo 

menos em comparação com a evolução do consumo de energia pelos setores 

intermediários da economia brasileira – ele passou por mudanças significativas com 

respeito ao uso das fontes energéticas. Como se pode observar na Fig. 2-21, enquanto 

em 1970 as residências consumiram predominantemente lenha (65%) e gasolina (24%), 

em 2000 a matriz energética residencial se apresenta bem mais diversificada com a 

maior parcela de gasolina (32%), seguida por eletricidade (18%), lenha (17%)12, GLP 

(16%) e álcool (15%) – esses últimos 4 com quase a mesma participação. Por outro 

lado, no consumo residencial brasileiro total, o carvão vegetal e o querosene não 

desempenham um papel importante.  
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Fig. 2-21: Participação das fontes de energia entre 1970 e 2000 no consumo de energia residencial 

no Brasil; Fonte: Elaboração própria a partir de MME (2003)  

Entre 1970 e 2000 a demanda das famílias por lenha diminuiu consideravelmente, 

devido à substituição da lenha pelo GLP, onde cada tonelada equivalente de petróleo 

(tEP) substitui 7 a 10 tEP de lenha – conseqüência de maior eficiência dos fogões de 
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GLP (MME, 2003). Entretanto, até hoje a lenha continua sendo a fonte energética mais 

importante nas áreas rurais do Brasil, onde é utilizado principalmente na cocção. A 

partir de 1997 a participação da lenha na matriz energética residencial cresceu 

novamente. Devido ao alto preço internacional de petróleo e o conseqüente aumento 

dos preços de GLP, principal substituto da lenha, e à desvalorização do Real o processo 

de substituição da lenha pelo GLP apresentou uma tendência à inversão. 

O uso de gasolina, que entre 1970-75 aumentou, diminuiu em seguida até 1985 devido 

ao aumento dos preços desse combustível causado pelo segundo choque de petróleo. 

Portanto, neste intervalo o Brasil tentou diminuir sua dependência das importações de 

petróleo e seus derivados, em 1975 criando o programa Proálcool para substituir a 

gasolina por álcool (sendo ou adição de álcool a gasolina ou combustível 100% de 

álcool). Depois do contra-choque em 1989 o consumo de gasolina cresceu novamente, e 

em 2000 atingiu quase o dobro do valor de 1970.13 A criação do Proálcool proporcionou 

a entrada do álcool na matriz energética residencial. Depois de um período de 

crescimento exuberante (75-85), houve em 1989 a crise de desabastecimento de álcool. 

Este fato, junto com a queda de preços dos derivados de petróleo e o aumento do preço 

de açúcar no mercado internacional levou ao abandono do Proálcool.  

Na segunda metade dos anos 90, com a estabilização da moeda em decorrência do Plano 

Real, que também facilitou o acesso a financiamentos para o cidadão brasileiro, 

começou uma maior penetração do mercado com eletrodomésticos. Este fato junto com 

um aumento da taxa de urbanização (de 55,9% em 1970 a 81,2% em 2000; IBGE, 2000) 

e os avanços na eletrificação de áreas remotas, fez com que a eletricidade ganhasse cada 

vez mais peso no setor residencial onde o seu uso final para iluminação substituiu o 

querosene. Da mesma forma, o gás manufaturado e o carvão vegetal foram substituídos 

por fontes modernas como eletricidade, GLP e, mais recentemente o gás natural. O 

último começa a entrar no mercado residencial a partir de 1989, porém, seu emprego é 

restrito a poucos centros urbanos (principalmente São Paulo e Rio de Janeiro) onde 

                                                                                                                                               

12 Torna-se importante enfatizar aqui que os números com respeito à lenha precisam ser interpretados 
com cuidado, na medida em que, no caso brasileiro, as estimativas destes dados (consumo energético de 
lenha) não são muito confiáveis.  
13 Em 1970 o número da frota de veículos de passeio era de aproximadamente 1.700.000 e alcançou em 
2000 um número de 12.000.000. A partir de 1979 passa a existir também uma frota de veículos de 
passeio movimentados por álcool que em 2000 atingiu um número de aproximadamente 2.700.000. 
(SCHAEFFER et al., 2005) 
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existe uma rede de distribuição residencial. Seu uso é tão baixo que ainda não pode ser 

considerada uma fonte importante deste setor.  

A Fig. 2-22 apresenta as emissões de CO2 causadas pela queima das diversas fontes 

energéticas nas residências brasileiras. Observa-se que o quadro mudou em comparação 

com a Fig 2-21 devido ao fato que certas fontes como eletricidade e álcool não são 

consideradas fontes emissoras de CO2. 
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Fig. 2-22: Emissão de CO2 causadas por diferentes fontes de energia entre 1970 e 2000 no consumo 

de energia residencial no Brasil; Fonte: Elaboração própria a  partir de MME (2003) e MCT (2002) 

Como demonstra a Fig. 2-22, em 1970 quase todo consumo energético causou emissões 

de CO2, a maior parte causada pela queima da lenha e pelo uso de gasolina como 

combustível automotivo. Em 2000, as fontes emissoras de CO2 continuam ser as 

mesmas, porém, enquanto o consumo energético de 2000 é o maior de todos os anos, as 

emissões de 2000 encontram-se em nível de 1970 e 1980, devido ao fato que as fontes 

eletricidade e álcool, representam em 2000 aproximadamente um terço do consumo 

energético.  

Com respeito à evolução das emissões de CO2 podem ser distinguidas duas tendências 

contrárias. Por um lado, pode ser observado uma redução das emissões devido a uma 

substituição da lenha pelo GLP (com um fator de emissão de carbono de 29,9 e 17,2 
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tC/TJ, respectivamente (MCT, 2002)), a diminuição do uso de carvão vegetal e de gás 

manufaturado e uma maior penetração do mercado energético por fontes modernas, 

eficientes e mais limpas como eletricidade e álcool. Por outro lado, paralelamente houve 

um aumento das emissões causadas por uma frota crescente de veículos leves de passeio 

que demanda cada vez mais combustível (gasolina), sendo essa fonte em 2000 com 53% 

a maior responsável pelas emissões de CO2 no setor residencial, seguida pelo GLP 

(23%) e a lenha (21%). 

Cabe ressaltar que essa apresentação do consumo energético e das emissões de CO2 

associadas representa uma análise geral, sem considerar as grandes diferenças que 

existem entre os padrões de consumo de energia sob certas condições como, por 

exemplo, a localização do consumidor (urbano ou rural) e da sua classe de renda. Para 

maiores informações com respeito a isso, vide COHEN et al. (2005) e SCHAEFFER et 

al. (2003). 

 

2.2.2. Consumo de energia e emissões de CO2 relacionadas das atividades da 

economia brasileira 

Ao contrário do consumo de energia residencial, o consumo dos setores intermediários 

apresenta um crescimento significativo ao longo dos últimos 30 anos. Pode-se dizer que 

o uso indireto de energia é o responsável pela alta taxa de crescimento do consumo de 

energia no Brasil. 

Com o crescimento do consumo de energia das atividades da economia brasileira 

aconteceram paralelamente mudanças na estrutura do uso energético. Observa-se na 

Fig. 2-23 que em 1970 a fonte de maior uso é representada pela lenha (30%), seguida 

pelo óleo combustível (19%) e o óleo diesel (15%). Já em 2000, o óleo diesel (22%) é a 

fonte mais importante, seguido pela eletricidade (19%), produtos de cana-de-açúcar 

(10%) e ‘outras fontes’ (14%) que incluem fontes como ‘outras fontes primárias’ (por 

exemplo, lixívia), GLP, querosene e ‘outras secundárias’ (por exemplo, coque verde de 

petróleo e combustíveis residuais). Com a entrada de fontes como o gás natural e o 

carvão metalúrgico, a matriz energética brasileira se diversificou ao longo dos 30 anos. 

Pode-se ver que fontes como eletricidade, óleo diesel e produtos de cana-de-açúcar 
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aumentaram sua importância significativamente entre 1970 e 2000, enquanto outras 

fontes como lenha e óleo combustível diminuíram sua participação na matriz energética.  
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Fig. 2-23: Participação das fontes de energia entre 1970 e 2000 no consumo de energia dos setores 

intermediários no Brasil; Fonte: Elaboração própria a partir de MME (2003)  

 

Devido às mudanças na estrutura das fontes energéticas utilizadas na economia 

brasileira, as emissões de CO2 associadas à queima dos combustíveis também 

experimentaram certas modificações na sua origem. Como mostra a Fig. 2-24, em 1970 

a maior quantidade de CO2 emitido foi causada pela queima da lenha (40%). O uso de 

óleo combustível e de óleo diesel contribuiu com 24% e 17%, respectivamente, às 

emissões totais de CO2 em 1970. No ano 2000, as emissões causadas pelo consumo de 

óleo diesel participam com 30% nas emissões totais deste ano, seguidas por outras 

fontes (22%), lenha (13%) e óleo combustível (12%). Devido ao fato de que ao longo 

do período analisado o uso de fontes não emissoras de CO2 (eletricidade e produtos de 

cana-de-açúcar) aumentou, as emissões de CO2 das atividades econômicas não 

cresceram com a mesma força que o consumo energético intermediário.   
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Fig. 2-24: Emissão de CO2 causadas por diferentes fontes de energia entre 1970 e 2000 no consumo 
de energia dos setores intermediários no Brasil; Fonte: Elaboração própria a partir de MME (2003) e 

MCT (2002) 

Como já podia ser visto nas Fig. 2-19 e 2-20, dentro do consumo energético e das 

emissões de CO2 dos setores intermediários da economia brasileira, a indústria de 

transformação é a maior responsável tanto para o uso de energia quanto para as 

emissões. Ela é seguida pelo setor de transporte e os setores primários agropecuária e 

extração (exceto em 1970, ano quando os setores primários ocuparam lugar de segundo 

maior consumo energético). O setor de SIUP apresentou uma crescente participação ao 

longo dos 30 anos, enquanto os setores de construção civil, comércio e serviços não 

contribuíram significativamente nem para consumo nem para emissões. 

Devido ao fato de que os setores da economia de um país passam por modificações 

tanto socioeconômicas quanto no consumo de diversas fontes energéticas ao longo de 

determinado tempo, precisa-se desagregar a economia total em sub-setores para chegar 

a uma análise mais detalhada das variações ocorridas. Em seguida, serão apresentadas 

as mudanças no contexto econômico e energético que aconteceram ao longo dos 30 

anos. Para isso, a economia brasileira será desagregada em sete setores.14  
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Setores primários: Agropecuária e Extração 
 

Os setores primários agropecuária e extração representam a base da economia brasileira, 

oferecendo os insumos para as indústrias básicas como alimentos e bebidas, a indústria 

de refino, a produção de energia elétrica e a construção. Como já foi mencionado 

anteriormente, depois dos setores de transformação e de transporte os setores primários 

ocupam o terceiro lugar no consumo energético brasileiro e das emissões de CO2 

associadas.  

Normalmente, entre 1970 e 2000, o valor adicionado dos setores primários agropecuária 

e extração apresentou taxas altas de crescimento, porém, houve uma forte queda em 

1990 quando a produção deste setor caiu para níveis de 1975. A queda foi causada pelo 

baixo desempenho econômico geral desta época devido aos problemas de alta inflação 

no final da década dos 80 que atingiu principalmente os setores primários e de 

transformação.  

Como pode ser observado na Fig. 2-25, o consumo energético e as emissões de CO2 

associadas acompanham o aumento do valor adicionado até 1985. A partir deste ano o 

uso de energia do setor se apresenta relativamente constante com um leve aumento entre 

1995 e 2000. No caso das emissões pode-se notar uma redução das emissões a partir de 

1990.  
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Fig. 2-25: Valor adicionado bruto a preços básicos (103 R$2003), consumo de energia (GJ) e emissões 
de CO2 associadas (t) dos setores primários ‘agro pecuária e extração’ no Brasil entre 1970 e 2000; 

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (1979, 1984, 1989, 2002), MME (2003) e MCT (2002)  

                                                                                                                                               

14 Ressalta-se que a desagregação dos setores é feita segundo a classificação das tabelas de insumo-
produto e não segundo o Balanço Energético Nacional. A metodologia desta nova classificação será 
apresentada com maior detalhe no capítulo IV. 
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A matriz energética deste setor é composta principalmente por lenha e óleo diesel. 

Observa-se na Fig. 2-26, que em 1970 a lenha representou praticamente a única fonte 

energética do setor, enquanto em 2000 podem-se distinguir três fontes principais: lenha, 

óleo diesel e eletricidade. Cabe relembrar que na abordagem deste estudo o consumo 

energético inclui as perdas de transformação. No caso da agricultura, que também 

abrange as carvoarias onde a lenha é transformada em carvão vegetal, a lenha não perde 

sua predominância ao longo dos 30 anos.15 Portanto, apesar de que o uso de lenha (sem 

considerar as perdas) nas carvoarias diminuiu já desde 1970, as perdas absolutas da 

lenha na produção de carvão vegetal aumentaram devido à maior produção de carvão 

vegetal. A partir de 1990, a produção do último recuou, levando a uma diminuição do 

consumo da lenha no setor agropecuário. Outra fonte importante do setor é o óleo diesel 

que aumentou sua participação consideravelmente, de um consumo quase zero em 1970 

a aproximadamente 193 106 GJ em 2000. A eletricidade apresenta um crescimento 

menos pronunciado que em outros setores, porém, devido à maior mecanização da 

produção primária, sua participação na matriz energética do setor também aumentou. O 

óleo diesel e a eletricidade agem como força motriz tanto na lavoura quanto no 

beneficiamento dos produtos, a primeira fonte abastecendo motores de combustão e a 

segundo alimentando máquinas elétricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0E+00

1,0E+08

2,0E+08

3,0E+08

4,0E+08

5,0E+08

6,0E+08

7,0E+08

70 75 80 85 90 95 00

G
J

Lenha Óleo diesel
Óleo combustível Eletricidade
Outras

0,0E+00

1,0E+07

2,0E+07

3,0E+07

4,0E+07

5,0E+07

70 75 80 85 90 95 00

CO
2 

[t]

Lenha Óleo diesel
Óleo combustível Outras

Fig. 2-26: Uso das fontes energéticas nos setores primários ‘agropecuária e extração’ [GJ] e suas 
emissões de CO2 [t] no Brasil entre 1970 e 2000; Fonte: Elaboração própria a partir de MME (2003), 

MCT (2002) e IBGE (1979, 1984, 1989, 2002) 

                                                 

15 Em estudos que apenas consideram o consumo final das fontes energéticas, sem incluir as perdas 
durante a transformação e as perdas da distribuição e armazenagem, o consumo de óleo diesel supera a 
partir de 1985 o consumo da lenha. 
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Apesar de que segundo MCT (2002) apenas 80% da lenha no setor agropecuário são 

considerados emissoras de CO2 a lenha representa a fonte de maior emissão no setor, 

entretanto com valores decrescentes, enquanto a participação das emissões causadas 

pela queima do óleo diesel aumenta.16 Em 1970, com aproximadamente 6,6 106 t de 

CO2 a lenha utilizada no setor agropecuário representou a maior fonte emissora de CO2 

da economia brasileira, enquanto em 2000 ela ocupou com aproximadamente 22,2 106 t 

de CO2 apenas o terceiro lugar (depois o diesel no setor de transporte e o coque de 

carvão mineral na siderurgia).  

 

Setor de transformação 

O setor de transformação representa uma diversidade de indústrias heterogêneas cujo 

desenvolvimento específico, tanto no sentido socioeconômico quanto energético, pode 

se apresentar bem variado.  

Como pode ser visto na Fig. 2-27, o valor adicionado do setor de transformação 

aumentou entre 1970 e 2000, principalmente nos primeiros cinco, anos que ainda foram 

influenciados pelo ‘Milagre econômico brasileiro’. Como no caso dos setores primários, 

em 1990 o valor adicionado experimentou uma queda, que no caso dos setores de 

transformação, principalmente nos sub-setores ‘outras indústrias’, têxteis e vestuário, 

alimentos e bebidas e metalúrgicos. Em 2000 sua participação no valor adicionado era 

de 21,6%. Embora o setor represente apenas um quinto do valor adicionado total em 

2000, ele é responsável por mais que a metade do consumo energético dos setores 

intermediários (52,5% em 1970 e 51,9% em 2000). O consumo energético e as emissões 

de CO2 cresceram continuamente, portanto, com um leve recuo em 1990 devido ao 

baixo desempenho econômico neste período.  

 

 

 

 

 

 

                                                 

16 Segundo o MCT (2002), 20% da lenha é considerada renovável e por isso não-emissora de CO2. 
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Fig. 2-27: Valor adicionado bruto a preços básicos (103 R$2003), consumo de energia (GJ) e emissões 

de CO2 associadas (t) do setor de transformação no Brasil entre 1970 e 2000; Fonte: Elaboração 
própria a partir de IBGE (1979, 1984, 1989, 2002), MME (2003) e MCT (2002)  

 

A Fig. 2-28 mostra a participação de cada setor no consumo energético total do setor de 

transformação. Observa-se que em 1970 o setor de alimentos e bebidas apresenta a 

maior participação no consumo energético (30,1%), seguido pelo setor de químicos e de 

refino (18,9%) e pelo setor de siderurgia (18,6%). Em 2000, o setor de químicos e de 

refino o maior consumidor de energia (27,6%), seguido pela siderurgia (23,5%) e o 

setor de alimentos e bebidas (17,5%). Observa-se também que os setores ‘alimentos e 

bebidas’, ‘minerais não-metálicos’ e ‘têxteis e vestuário’ diminuem sua participação 

enquanto os setores ‘químicos e refino’, ‘papel e celulose’ e ‘metalurgias’ aumentam 

sua importância no consumo energético do setor de transformação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2-28: Evolução e participação das atividades do setor de transformação no consumo de energia 

[GJ] no Brasil entre 1970 e 2000; Fonte: Elaboração própria a partir de MME (2003) e IBGE (1979, 
1984, 1989, 2002) 
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Este quadro se modifica no caso das emissões de CO2 devido ao emprego de diferentes 

fontes energéticas pelos setores. Devido ao emprego de coque de carvão mineral, que 

apresenta um fator alto de emissão de CO2 (de 25,8 t CO2/TJ), a siderurgia representa 

em todos os anos o setor de maior emissão de CO2 com tendência crescente, chegando 

em 2000 a uma participação de mais que 40% nas emissões de CO2 do setor de 

transformação. A Fig. 2-29 demonstra essa evolução. 
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Fig. 2-29: Evolução e participação das atividades do setor de transformação nas emissões de CO2 
associadas [t] no Brasil entre 1970 e 2000;  Fonte: Elaboração própria a partir de MME (2003), MCT 

(2002) e IBGE (1979, 1984, 1989, 2002) 

 

Como no caso do setor de transformação trata-se de uma agregação de vários setores 

heterogêneos. Apresenta-se, em seguida, a evolução e as características do consumo 

energético e das emissões de CO2 para os sub-setores já apresentados anteriormente. 

O setor de minerais não-metálicos, que produz bens como, por exemplo, cimento, 

cerâmica, vidro e porcelana, se caracteriza por uma maior participação no valor 

agregado do setor de transformação até 1980 que corresponde ao crescimento do 

consumo energético, como pode ser visto na Fig. 2-30. Em 1985, o consumo energético 

do setor experimenta uma forte queda, representando uma tendência contrária em 

comparação com a evolução do consumo energético total do setor de transformação, 

que aumenta continuamente ao longo dos 30 anos analisados. Como a Fig. 2-30 

demonstra, essa queda afeta principalmente o óleo combustível, cujo uso diminuiu em 

mais de 5 vezes entre 1980 e 1985.   

Neste setor, a energia é principalmente necessária nos processos de aquecimento direto, 

por exemplo, na produção de clinquer e nos fornos de produção da cerâmica, e como 
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força motriz dos motores elétricos nas máquinas (britadeiras, moinhos, etc.). Em 1970, 

o setor apenas empregou óleo combustível (53%), lenha (37%) e eletricidade (7%). 

Após o segundo choque de petróleo, o óleo combustível diminuiu drasticamente sua 

participação e foi substituído por combustíveis residuais como o coque verde de 

petróleo. Observa-se também uma participação de carvão vapor entre 1980 e 1995 e um 

crescente emprego de gás natural a partir de 1990. Em 2000, o setor consumiu 

principalmente as seguintes fontes: outros secundários de petróleo (principalmente 

coque verde) (26%), lenha (22%), óleo combustível (17%) e eletricidade (16%). 

Devido ao emprego principal de fontes fósseis, em 2000 o setor de minerais não-

metálicos é o terceiro maior responsável pelas emissões totais do setor de 

transformação, enquanto ele ocupa apenas o quarto lugar no consumo energético.   
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Fig. 2-30: Evolução do uso das fontes energéticas  [GJ] e suas emissões de CO2 associadas [t] na 
atividade ‘Minerais não-metálicos’ no Brasil entre 1970 e 2000; Fonte: Elaboração própria a partir de 

MME (2003), MCT (2002) e IBGE (1979, 1984, 1989, 2002) 

 

O setor siderúrgico representa mais um dos setores básicos da indústria brasileira 

produzindo insumos importantes para a indústria automobilística, a construção civil e a 

produção de máquinas e equipamentos. Entre 1970 e 2000, seu valor adicionado cresceu 

constantemente enquanto sua participação no valor agregado se apresenta relativamente 

constante. Como pode ser visto na Fig. 2-31, o consumo de energia cresce 

continuamente entre 1970 e 2000, entretanto, com taxas de crescimento cada vez menos 

pronunciadas. Trata-se do setor de segundo maior consumo energético e maior 

responsável pelas emissões de CO2 dentro do setor de transformação. A energia é 
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consumida principalmente para o aquecimento direto na promoção das reações na 

produção do aço bruto e de outros produtos siderúrgicos. Segundo o MME/FDTE 

(1995), 97% da energia consumida do setor são gastos nesses processos. A Fig. 2-31 

demonstra que em 1970 as principais fontes foram o coque de carvão mineral (33%), o 

carvão vegetal (31%), o óleo combustível (20%) e a eletricidade (6%). Em 2000, o 

coque de carvão mineral continua sendo a maior fonte energética do setor (38%), 

seguido pelo carvão vegetal (24%), o carvão metalúrgico (12%), a eletricidade (11%) e 

o gás natural (5%). Observa-se que o óleo combustível foi praticamente totalmente 

substituído. Vale ressaltar que o maior emprego de carvão mineral, que no caso do 

Brasil é 100% importado, isto significa certa desvantagem do setor siderúrgico 

brasileiro na competição no mercado internacional.  

Em 2000, o setor siderúrgico brasileiro foi responsável por 40,6% das emissões do setor 

de transformação, embora ele represente apenas 23,5% do consumo energético. Com 

isso, esse setor é o de maior emissão de CO2 dentro do setor de transformação e 

representa o terceiro maior responsável nas emissões totais do Brasil, depois do setor de 

transporte (88,8 106 t de CO2) e das residências (71,2 106 t de CO2). O uso de coque de 

carvão mineral representa a fonte energética responsável pela segunda maior emissão de 

CO2 dos setores intermediários em 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2-31: Evolução do uso das fontes energéticas [GJ] e suas emissões de CO2 associadas [t] na 

atividade ‘Siderurgia’ no Brasil entre 1970 e 2000; Fonte: Elaboração própria a partir de MME (2003), 
MCT (2002) e IBGE (1979, 1984, 1989, 2002) 
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O valor adicionado do setor metalúrgico, em qual alumínio, chumbo, cobre, silício, 

zinco, etc. são produzidos, cresceu até 1980 e a partir de então experimentou um 

decréscimo tanto em termos absolutos quanto na participação no valor adicionado do 

setor de transformação. Na Fig. 2-32 destaca-se a alta participação de eletricidade no 

consumo de energia deste setor. Essa fonte é necessária na produção de alumínio que se 

dá através do processo de redução eletrolítica. O óleo combustível, fonte de segundo 

maior uso, é preciso no aquecimento direto. Devido ao seu alto consumo de 

eletricidade, em 2000 o setor é responsável por apenas 3,9% das emissões de CO2 do 

setor de transformação. 
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Fig. 2-32: Evolução do uso das fontes energéticas  [GJ] e suas emissões de CO2 associadas [t] na 
atividade ‘Metalurgias’ no Brasil entre 1970 e 2000; Fonte: Elaboração própria a partir de MME 

(2003), MCT (2002) e IBGE (1979, 1984, 1989, 2002) 

 

Entre 1970 e 1975 o valor adicionado do setor papel e celulose cresce, em seguida 

decresce até o ano 1995 e sobe novamente em 2000. O consumo energético aumenta 

continuamente e destaca-se pelo alto uso de lixívia (incluída em outras fontes 

primárias), que é utilizada na geração de calor. Segundo MME/FDTE (1995), 60% da 

energia consumida no setor de papel e celulose são gastos na geração de calor. Em 

1970, o óleo combustível (38%), a lenha (23%), a eletricidade (15%) e a lixívia (15%) 

são as fontes mais utilizadas nesse setor. Em 2000, a lixívia representa a fonte de maior 

importância com 43%, seguida pela eletricidade (17%), a lenha (17%) e óleos 

combustíveis (16%). Devido à predominância de fontes energéticas fósseis nos 

processos produtivos desse setor, as emissões de CO2 apresentam uma participação nas 
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emissões totais levemente maior que a sua participação no consumo energético total do 

setor de transformação. 
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Fig. 2-33: Evolução do uso das fontes energéticas [GJ] e suas emissões de CO2 associadas [t] na 
atividade ‘Papel e celulose’ no Brasil entre 1970 e 2000; Fonte: Elaboração própria a partir de MME O 

se(2003), MCT (2002) e IBGE (1979, 1984, 1989, 2002) 

 

O setor de alimentos e bebidas cresceu (em termos de valor agregado) em valores 

absolutos, porém, como o setor é caracterizado por sua alta sensibilidade à renda da 

população, seu valor adicionado decresceu nas épocas em que a renda per capita 

experimentou uma redução. A mesma evolução pode ser observada na Fig. 2-34 para o 

consumo de energia do setor de alimentos e bebidas que apresenta uma redução mais 

marcada em 1990. Em 1970, o setor se baseou principalmente nas fontes produtos de 

cana-de-açúcar (54%), lenha (32%) e óleo combustível (11%). Em 2000, os produtos de 

cana-de-açúcar subiram para 63%, a lenha caiu para 15% e o óleo combustível para 8%. 

Além disso, a eletricidade entrou com 11% na matriz energética do setor. Com 30,1% 

em 1970 e 17,5% em 2000, o setor de alimentos e bebidas é um dos setores de maior 

consumo energético no setor de transformação. Entretanto, devido à predominância de 

fontes não emissoras de CO2, com participação de 53% em 1970 e 62% em 2000, o 

setor é responsável por apenas 7,3% das emissões do setor de transformação em 2000. 

Como se pode observar na Fig. 2-34, as emissões de CO2 aumentam apenas levemente 

nos 30 anos analisados, devido ao fato de que o aumento do consumo energético se deu 

principalmente pelas fontes produtos de cana-de-açúcar e eletricidade, enquanto o 

consumo de óleo combustível diminuiu.  
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Fig. 2-34: Evolução do uso das fontes energéticas  [GJ] e suas emissões de CO2 associadas [t] na 
atividade ‘Alimentos e bebidas’ no Brasil entre 1970 e 2000; Fonte: Elaboração própria a partir de 

MME (2003), MCT (2002) e IBGE (1979, 1984, 1989, 2002) 

 

Segundo as tabelas de insumo-produto, o setor químico e de refino agrega diferentes 

atividades como a produção de álcool, de petroquímicos básicos e de químicos 

diversos.17 Este setor apresenta as maiores taxas de crescimento do valor adicionado ao 

longo dos 30 anos analisados, com crescente participação no valor adicionado total da 

economia brasileira. Acompanhando este crescimento econômico, o consumo de 

energia cresce continuamente entre 1970 e 2000, mais pronunciado nos primeiros 15 

anos. Em conseqüência do primeiro choque de petróleo a produção de álcool a partir da 

cana-de-açúcar aumentou significativamente (com a introdução do Proálcool em 1975), 

enquanto o consumo de óleo combustível diminuiu consideravelmente apenas depois o 

segundo choque de petróleo.  

Como se pode observar na Fig. 2-35, em 1970 o uso de óleo combustível prevaleceu 

com 38%, seguido por petróleo (20%)18, eletricidade (17%), carvão vegetal (5%) e 

outros secundários de petróleo (5%). Em 2000, a matriz energética apresenta uma 

                                                 

17 Segundo a classificação do Balanço Energético Nacional (BEN), a produção de álcool e a fabricação 
de produtos do refino de petróleo fazem parte do setor energético. Como neste estudo a classificação dos 
setores do BEN foi adaptada à classificação das tabelas de insumo-produtos (vide capitulo IV), o 
consumo na produção de álcool e de produtos de refino aqui está incluido no setor químico e de refino. 
18 O uso de petróleo no setor químico e de refino se dá pela abordagem adotada neste estudo, sendo as 
perdas na transformação de petróleo em derivados de petróleo consideradas consumo de fontes 
energéticas, neste caso, de petróleo. As refinarias de petróleo são consideradas como parte do setor 
químico e refino (para informações mais detalhadas vide capitulo IV). 
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composição bem diferente. Os produtos de cana-de-açúcar representam, com 28%, a 

fonte de maior uso do setor, seguidas por outros produtos secundários de petróleo 

(24%), gás natural (20%), eletricidade (11%) e óleo combustível (9%). As modificações 

na matriz energética foram influenciadas pela busca de substituição dos derivados de 

petróleo após o segundo choque de petróleo em 1979, principalmente da gasolina (pelo 

álcool) e o óleo combustível (principalmente por outras fontes secundárias). Denota-se 

na Fig. 2-35 que a composição da matriz energética (fuel mix) do setor após as 

modificações implementadas depois do choque, permaneceu relativamente constante até 

1995. Entretanto, observa-se uma mudança em 2000, quando se nota um maior emprego 

de gás natural e de óleos combustíveis residuais (outras secundárias de petróleo). A 

partir de 1985, o setor químico e refino representa o setor de maior consumo energético 

(com 27,6% em 2000), enquanto ele emitiu apenas 19,8% das emissões de CO2 do setor 

de transformação em 2000. 
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Fig. 2-35: Evolução do uso das fontes energéticas  [GJ] e suas emissões de CO2 associadas [t] na 
atividade ‘Química e refino’ no Brasil entre 1970 e 2000; Fonte: Elaboração própria a partir de MME 

(2003), MCT (2002) e IBGE (1979, 1984, 1989, 2002) 

 

O setor de têxteis e vestuário é caracterizado por um aumento do valor adicionado até 

1985, porém, além disso, por uma redução da sua participação no valor adicionado total 

do setor de transformação ao longo dos trinta anos analisados. Trata-se de um setor de 

alta intensidade de mão-de-obra e intensidade energética baixa. Em 2000, o setor é 

responsável por 1,7% do consumo energético total e 1,1% das emissões de CO2 do setor 

de transformação (enquanto em 1970 ainda contava por 4,2% e 4,6%, respectivamente).  
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Como pode ser visto na Fig. 2-36, o consumo energético cresce até 1980, e a partir de 

então apresentando uma oscilação de redução e aumento do consumo energético. 

Novamente, observa-se uma alto uso de óleo combustível até 1980 (45% em 1970). 

Nota-se que em 1985 ocorre uma re-substituição do óleo combustível, até esta data 

principal substituto da lenha. Devido à modernização do setor utilizando máquinas 

elétricas, o uso de eletricidade cresceu significativamente, de forme que em 2000, 55% 

da energia consumida é eletricidade (com uma exceção entre 1985-90). Devido ao 

maior emprego de fontes limpas, as emissões de CO2 apresentam uma tendência 

decrescente a partir de 1985. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2-36: Evolução do uso das fontes energéticas [GJ] e suas emissões de CO2 associadas [t] na 
atividade ‘Têxteis e vestuário’ no Brasil entre 1970 e 2000; Fonte: Elaboração própria a partir de 

MME (2003), MCT (2002) e IBGE (1979, 1984, 1989, 2002) 

Cabe relembrar que a atividade ‘outras indústrias’ não é totalmente equivalente ao item 

com a mesma designação no Balanço Energético, pois exclui a construção civil e a 

indústria de produtos de minerais não-metálicos. Ambos são tratados separadamente. 

Mesmo assim, as outras indústrias agregam uma grande diversidade de atividades, como 

a fabricação de máquinas e equipamentos, automóveis, borracha, plástico, couro, 

madeira, farmacêuticos, etc. Apesar da sua importante participação no valor adicionado 

total do setor de transformação (de aproximadamente 40% entre 1970 e 2000), o setor 

representou apenas 4,4% do consumo de energia e 3,0% das emissões de CO2 do setor 

de transformação. Enquanto em 1970 a lenha ainda foi responsável por 50% do 

consumo energético do setor, em 2000, 54% da energia consumida era energia elétrica.  
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Fig. 2-37: Evolução do uso das fontes energéticas  [GJ] e suas emissões de CO2 associadas [t] na 
atividade ‘Outras indústrias’ no Brasil entre 1970 e 2000; Fonte: Elaboração própria a partir de MME 

(2003), MCT (2002) e IBGE (1979, 1984, 1989, 2002) 

 

 

Serviços industriais de utilidade pública (SIUP) 

O setor de serviços industriais de utilidade pública (SIUP) é responsável pela geração e 

distribuição de energia elétrica, além dos serviços públicos de saneamento (água e 

esgoto). Apesar de representar o setor de menor participação no valor adicionado total 

da economia brasileira, os SIUP constatam um crescimento continuo entre 1970 e 2000, 

principalmente no último período qüinqüenal.  

No caso dos SIUP, o que se entende como consumo energético não representa 

exatamente o que normalmente é considerado uso de energia. Como já foi mencionado 

anteriormente, para evitar uma dupla contagem de energia primária e secundária, a 

abordagem adotada neste estudo considera as perdas na produção de energia elétrica, 

além as perdas de distribuição e armazenagem como uso energético. A Fig. 2-38 

visualiza a evolução deste consumo e as emissões de CO2 resultantes.  
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Fig. 2-38: Valor adicionado bruto a preços básicos (103 R$2003), consumo de energia (GJ) e emissões 
de CO2 associadas (t) do setor de serviços industriais de utilidade pública (SIUP) no Brasil entre 

1970 e 2000; Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (1979, 1984, 1989, 2002), MME (2003) e MCT 
(2002)  

 

Como no caso dos SIUP o consumo energético é principalmente representado pelas 

perdas na geração de eletricidade, o seu ‘uso’ aumenta quanto mais energia elétrica é 

produzida. A Fig. 2-39 mostra a evolução do consumo final de energia da economia 

brasileira e das perdas (de transformação, distribuição e armazenagem), além da relação 

entre os dois. Com a construção das grandes hidrelétricas Itaipu e Tucurui nos anos 70 e 

sua entrada em função em 1984, ambas longe dos centros urbanos que são os principais 

consumidores de energia elétrica, as perdas de distribuição aumentaram drasticamente a 

partir de 1984 devido ao maior emprego de linhas de transmissão. Denota-se uma 

diminuição da porcentagem das perdas em relação ao consumo final a partir do final dos 

anos 80, quando, segundo o Balanço Energético Nacional, as perdas de transformação 

diminuíram.  

Em comparação com países cuja produção de energia elétrica é baseada em fontes 

energéticas fósseis, devido à alta predominância da hidroeletricidade no caso brasileiro 

as emissões de CO2 dos SIUP são bastante baixas e principalmente causadas pela 

queima dos combustíveis fósseis carvão a vapor, óleo diesel e óleo combustível. 
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Fig. 2-39: Evolução do consumo intermediário (perdas de transformação, distribuição e 
armazenagem) e final de energia; Fonte: Elaboração própria a partir de MME (2001) 

 

 

Setor de construção civil 

O setor de construção civil abrange a criação, ampliação, manutenção e reparo de 

estrutura fixas, como, por exemplo, edificações, instalações industriais e infra-estrutura 

de transporte. Devido ao fato de que um país em nível de desenvolvimento e do 

tamanho do Brasil precisa continuamente ampliar sua infra-estrutura, o valor adicionado 

deste setor aumentou entre 1970 e 2000 com um leve recuo em 1985, tanto em valores 

absolutos quanto na sua participação do total da economia brasileira (5,5% em 1970 e 

8,7% em 2000) (Fig. 2-40). O consumo energético do setor é caracterizado por um forte 

crescimento entre 1970-80, porém, apresentou uma forte queda em 1985, de forma que 

o consumo energético e as emissões caíram abaixo do seu nível de 1970 (Fig. 2-40).  
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Fig. 2-40: Valor adicionado bruto a preços básicos (103 R$2003), consumo de energia (GJ) e emissões 
de CO2 associadas (t) do setor de construção civil no Brasil entre 1970 e 2000; Fonte: Elaboração 

própria a partir de IBGE (1979, 1984, 1989, 2002), MME (2003) e MCT (2002)  

Como mostra a Fig. 2-40, até 1985 o setor utilizou principalmente óleo combustível, 

cuja participação na matriz energética do setor foi reduzida drasticamente como 

conseqüência do segundo choque de petróleo. A partir de 1985 o gás natural entra na 

matriz, aumentando fortemente sua participação em 2000. Como o setor se baseia 

principalmente em fontes fósseis, as emissões de CO2 do setor de construção civil 

acompanham de uma maneira paralela o crescimento do consumo energético do setor, 

porém, no total, elas representam apenas 0,81% das emissões indiretas totais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2-41: Uso das fontes energéticas no setor de construção civil [GJ] e suas emissões de CO2 [t] no 

Brasil entre 1970 e 2000; Fonte: Elaboração própria a partir de MME (2003), MCT (2002) e IBGE 
(1979, 1984, 1989, 2002) 
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Setor de comércio 

O valor adicionado do setor de comércio, que é responsável pela atividade de compra e 

venda de mercadorias, ficou relativamente constante em termos absolutos ao longo dos 

30 anos, o que significa uma forte redução da sua participação no valor adicionado total 

da economia. Por outro lado, como pode ser observado na Fig. 2-42, o consumo de 

energia aumentou com taxas significativas, embora represente apenas aproximadamente 

1% do consumo energético intermediário total (0,73% em 1970 e 1,4% em 2000).  
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Fig. 2-42: Valor adicionado bruto a preços básicos (103 R$2003), consumo de energia (GJ) e emissões 
de CO2 associadas (t) dos de comércio no Brasil entre 1970 e 2000; Fonte: Elaboração própria a partir 

de IBGE (1979, 1984, 1989, 2002), MME (2003) e MCT (2002)  

A crescente urbanização e modernização da sociedade brasileira levaram a um aumento 

do número de shopping-centers e supermercados que requerem principalmente energia 

elétrica para iluminação, condicionamento de ar e refrigeração dos alimentos. Este fato 

explica o crescimento da participação da eletricidade no setor de comércio. 

Consequentemente, as emissões de CO2 do setor de comércio se apresentam muito 

baixas em comparação com as de outros setores (0,36% das emissões intermediárias 

totais em 1970 e 0,38% em 2000) (Fig. 2-43). 
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Fig. 2-43: Uso das fontes energéticas no setor de comércio [GJ] e suas emissões de CO2 [t] no Brasil 
entre 1970 e 2000; Fonte: Elaboração própria a partir de MME (2003), MCT (2002) e IBGE (1979, 

1984, 1989, 2002) 

 

Setor de transporte 

O valor adicionado do setor de transporte - que na abordagem adotada neste estudo 

exclui o transporte privado das residências – cresceu fortemente entre 1970 e 1980 e 

continuou a partir de então relativamente constante, assim que em 2000 contou com 

apenas 2,6% do valor adicionado total. Entretanto, o consumo energético do setor 

aumentou ao longo dos 30 anos e foi responsável por 20,9% do consumo intermediário 

total em 2000 (Fig. 2-44).  
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Fig. 2-44: Valor adicionado bruto a preços básicos (103 R$2003), consumo de energia (GJ) e emissões 
de CO2 associadas (t) do setor de transporte no Brasil entre 1970 e 2000; Fonte: Elaboração própria a 

partir de IBGE (1979, 1984, 1989, 2002), MME (2003) e MCT (2002)  
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Como se vê na Fig. 2-45, o óleo diesel é a maior fonte energética do setor, 

principalmente utilizada no transporte rodoviário. Observa-se também um aumento do 

uso de querosene, usado como combustível da aviação, que acompanha o ritmo de 

crescimento do comércio internacional e do turismo. 

Devido ao alto consumo de diesel, as emissões de CO2 do setor de transporte causadas 

por essa fonte representam a maior fonte de emissão de CO2 na economia brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0E+00

2,0E+08

4,0E+08

6,0E+08

8,0E+08

1,0E+09

1,2E+09

1,4E+09

70 75 80 85 90 95 00

G
J

Gás natural Óleo diesel
Óleo combustível Gasolina
Querosene Outras

0,0E+00

2,0E+07

4,0E+07

6,0E+07

8,0E+07

1,0E+08

70 75 80 85 90 95 00

 [t
]

2
CO

Gás natural Óleo diesel
Óleo combustível Gasolina
Querosene Outras

Fig. 2-45: Uso das fontes energéticas no setor de transporte [GJ] e suas emissões de CO2 [t] no 
Brasil entre 1970 e 2000; Fonte: Elaboração própria a partir de MME (2003), MCT (2002) e IBGE 

(1979, 1984, 1989, 2002) 

 

Setor de serviços 

O setor de serviços se mostra bastante heterogêneo, embora na abordagem deste estudo 

já exclua os SIUP, o comércio e o transporte, contando por atividades como 

comunicações, instituições financeiras, aluguel, administração pública, etc. O setor 

representa o setor de maior crescimento de valor adicionado da economia brasileira 

entre 1970 e 2000, em 1970 sendo responsável por 24,5% do total e em 2000 por 

46,6%. Apesar do seu papel importante na economia brasileira, o setor consome apenas 

4,6% do consumo dos setores intermediários em 2000 (em 1970 2,8%) (Fig. 2-46).  
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de CO2 associadas (t) do setor de serviços no Brasil entre 1970 e 2000; Fonte: Elaboração própria a 

partir de IBGE (1979, 1984, 1989, 2002), MME (2003) e MCT (2002)  

 

Como se pode observar na Fig. 2-47, o setor consumiu principalmente energia elétrica. 

Os maiores consumidores de energia deste setor são hotéis e hospitais, precisando de 

eletricidade para iluminação, condicionamento do ar, refrigeração e aquecimento. Os 

primeiros três itens requerem basicamente energia elétrica, enquanto o último demanda 

principalmente fontes como óleo combustível. Denota-se também um aumento do uso 

de GLP, principalmente em 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2-47: Uso das fontes energéticas no setor de serviços [GJ] e suas emissões de CO2 [t] no Brasil 

entre 1970 e 2000; Fonte: Elaboração própria a partir de MME (2003), MCT (2002) e IBGE (1979, 
1984, 1989, 2002) 
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Resumindo, na descrição do desenvolvimento econômico e da evolução do consumo 

energético e das emissões de CO2 associadas no Brasil demonstrou-se que entre 1970 e 

2000 ocorreram mudanças tanto no contexto da estrutura econômica quanto na estrutura 

energética do Brasil. Os setores primários perderam sua importância na produção do 

país, enquanto que o setor de serviços aumentou sua participação. Como conseqüência 

dos choques de petróleo, mas também pela modernização da sociedade brasileira, foram 

observadas mudanças no emprego de certas fontes energéticas. A lenha deixou sua 

posição de fonte predominante de 1970 e deu espaço a um mix de maior diversidade de 

lenha, produtos de cana-de-açúcar, óleo diesel, gasolina e eletricidade.   

Para determinar as forças motrizes dessas mudanças no consumo energético e as 

emissões de CO2 associadas descritas neste capítulo, este trabalho emprega a ferramenta 

de análise de decomposição. No capítulo seguinte serão discutidos os fundamentos 

teóricos da análise de decomposição. 
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Capitulo III  

Análise de decomposição – Considerações metodológicas 

 

 

Na determinação das forças motrizes das mudanças no consumo energético e nas 

emissões associadas de CO2 ao longo de certo período existem duas técnicas que 

decompõem os diferentes efeitos em nível setorial de uma economia: a análise de 

decomposição de índice (Index Decomposition Analysis) e a análise de decomposição 

estrutural (Structural Decomposition Analysis).19 Ambas as técnicas podem ser 

utilizadas para avaliar a influência do crescimento econômico, das mudanças setoriais e 

tecnológicas sobre diversos indicadores socioeconômicos e ambientais, existindo, 

porém, certas características que diferenciam as duas abordagens. 

Este capítulo se divide nas seguintes seções: primeiro, são avaliadas as semelhanças e 

diferenças entre as duas técnicas, chegando-se a conclusão que para este trabalho a SDA 

é a técnica mais adequada. Em seguida, a análise de decomposição estrutural é 

introduzida mais detalhadamente com seus fundamentos teóricos. Isso inclui a 

derivação matemática e gráfica das técnicas da SDA mais comuns, além da 

apresentação da análise de insumo-produto em que a SDA está baseada. 

 

3.1. COMPARAÇÃO DAS TÉCNICAS ANÁLISE DE DECOMPOSIÇÃO:     

ÍNDICE E ESTRUTURAL  

Historicamente, se desenvolveram duas técnicas de decomposição: a análise de 

decomposição de índice (IDA) e a análise de decomposição estrutural (SDA). Ambas as 

técnicas são métodos estáticos comparativos, utilizando ou dados agregados em nível 

setorial (no caso da IDA) ou tabelas de insumo-produto (no caso da SDA). Os dois 

                                                 
19 A partir daqui referir-se-á à técnica de Análise de Decomposição de Índice com a abreviatura IDA 
(Index Decomposition Analysis) e à Análise de Decomposição Estrutural com a abreviatura SDA 
(Structural Decomposition Analysis). 
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métodos se baseiam em dados históricos de dois ou mais períodos para determinar a 

contribuição das mudanças nos determinantes sobre a mudança no indicador.20 As duas 

formas de decomposição se desenvolveram independentemente, resultando em um 

emprego de diferentes modelos e aplicações. HOEKSTRA e BERGH (2003) 

apresentam as principais semelhanças e diferenças entre IDA e SDA e mostram que, 

apesar das diferenças, suas técnicas podem ser mutuamente aplicadas.21 Segundo ROSE 

e CASLER (1996), a IDA pode ser generalizada na forma da SDA, incluindo todas as 

informações de insumo-produto.22

A diferença mais importante entre IDA e SDA é a incapacidade da primeira de 

incorporar efeitos indiretos da demanda final na análise. A IDA utiliza apenas 

informações agregadas da economia, enquanto a SDA se baseia em informações 

originadas nas tabelas de insumo-produto, as quais dividem a economia de um país em 

seus setores e produtos. Conseqüentemente, a IDA requer uma menor quantidade de 

dados específicos, o que certamente apresenta uma vantagem na sua aplicação. Porém, 

este fato pode ser visto como desvantagem também, porque leva a resultados em nível 

agregado e não resulta, como no caso da SDA, em uma decomposição mais detalhada 

da estrutura econômica no nível de seus setores (segundo a desagregação das atividades 

produtivas nas tabelas de insumo-produto). Baseando-se nas matrizes de insumo-

produto, que diferenciam demanda intermediária de demanda final, a SDA é capaz de 

distinguir efeitos diretos23 de indiretos24 da demanda final, além de efeitos de 

interdependências intersetoriais.  

                                                 
20 São chamados de determinantes os efeitos (por exemplo, crescimento econômico, mudanças na 
estrutura de economia, na demanda final, nas tecnologias da produção) que influenciam a variável – o 
indicador - (por exemplo, mudanças no consumo de energia ou nas emissões de CO2).  
21 A única aplicação que apenas é empregada na SDA e nunca na IDA é o modelo proposto por 
DIETZENBACHER e LOS (1998). 
22 “… the only way to accomplish the analysis (IDA) would be with all the data contained in an IO table 
so that the approach might actually generalize to IO SDA.” ROSE e CASLER (1996). 
23 Entendem-se como os efeitos direitos da demanda final o aumento na produção de um certo produto 
causado por um aumento na demanda final. Ou seja, se a demanda final de carros aumenta em uma 
unidade, a produção de carros deve aumentar em uma unidade também. 
24 Se a demanda final de carros aumenta em uma unidade, causando um aumento da produção de carros 
em uma unidade, os insumos à produção deste carro devem se ajustar também, ou seja, a indústria de 
pneus tem que aumentar sua produção por mais quatro/cinco pneus, e a indústria de aço deve produzir 
mais aço, etc. Para a produção dos pneus, precisa-se de borracha, metal, etc., significando que a produção 
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Uma vez que a IDA é menos intensiva no requerimento quantitativo de dados e, por 

isso, sua aplicação se apresenta mais fácil, a maioria dos estudos que foram feitos nos 

últimos anos empregou a IDA. Este fato também ser verifica para o caso do Brasil, onde 

MOTTA & ARAUJO (1989), MACHADO (1996) e MACHADO & SCHAEFFER 

(2005) analisaram as mudanças no consumo energético da economia brasileira 

empregando o método da IDA, dividindo as variações no consumo de energia em três 

efeitos: o efeito atividade (mudanças relativas às variações do nível do PIB), o efeito  

estrutura (mudanças relativas às modificações na composição do PIB) e o efeito 

intensidade (mudanças relativas às variações na intensidade energética).  

ANG e ZHANG (2000) sumarizam 109 aplicações de IDA e 15 artigos sobre SDA. 

HOEKSTRA e BERGH (2002) discutem 29 publicações de SDA.  IDA e SDA são 

executadas para um amplo número de variáveis, como consumo de energia, emissões de 

poluentes, número de empregados, produtividade, importações e outros mais. Nos 

últimos anos foi feita uma quantidade considerável de revisões extensivas de 

literatura.25

Segundo o objetivo deste trabalho de avaliar com maior detalhe possível as forças 

motrizes que influenciaram as mudanças no consumo de energia e nas emissões 

associadas de CO2 entre 1970 e 1996, a decisão pelo método mais adequado é 

relativamente simples. A incapacidade da IDA de chegar a resultados a um nível 

bastante desagregado da economia, além da sua insuficiência em tratar efeitos indiretos 

da demanda final, leva à escolha da SDA como método preferido para este estudo, que 

também permitirá uma nova ótica de decomposição em comparação com os estudos 

feitos até agora para o caso brasileiro. 

A tabela 3.1 apresenta um resumo das semelhanças e diferenças entre IDA e SDA.  

                                                                                                                                               
destes insumos tem que aumentar respectivamente. Estes efeitos são chamados de efeitos indiretos da 
demanda final em suas diversas ordens.  
25 Por exemplo, ANG (1995), HOEKSTRA e BERGH (2002), LIU e ANG (2003). ROSE e CASLER 
(1996) discutem assuntos adicionais, como mudanças do comércio, mudanças de preços, fechamento do 
modelo, unidades híbridas, projeções e previsões e a relação para funções neoclássicas de produção. 
ANG (1999) questiona a seleção do método, o problema de valor “zero”, períodos versus anos e a 
desagregação dos setores. ANG (2002) apresenta uma visão histórica geral, incluindo 124 estudos e 
classificando-os segundo a área de aplicação, tipo de indicador e esquema de decomposição. ANG (2004) 
revê os critérios de seleção.  
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Tab. 3-1: Comparação entre a análise de decomposição de índice (IDA) e estrutural (SDA) 

 IDA SDA 

Semelhanças: 

  

 

 

 

 

Diferenças: 

Métodos estáticos comparativos  para determinar as forças motrizes nas 
mudanças históricas em indicadores econômicos, energéticos, ambientais, 
sociais, etc., para avaliar a influência dos diferentes efeitos sobre essas 
mudanças (variáveis). Ambos os métodos utilizam dados históricos de dois ou 
mais períodos.  

Geralmente, as duas formas empregam os mesmos fundamentos matemáticos 
(teoria dos números dos índices) para traçar as mudanças entre dois 
períodos.26

Dados utilizados 
 

Dados agregados setoriais Tabelas de insumo-produto 

Possíveis efeitos a serem 
determinados 

- Efeito atividade (causado por ∆ na 
produção total) 

- Efeito intensidade (causado por ∆ no 
nível do uso de um indicador27 por 
unidade da produção total) 

- Efeito estrutura (causado por ∆ nas 
parcelas de produção dos setores da 
economia) 

- Efeito atividade (causado por ∆ na 
produção total) 

- Efeito intensidade (causado por ∆ no 
nível do uso de um indicador por 
unidade da produção total) 

- Efeito tecnológico (causado por ∆ na 
estrutura dos insumos intermediários 
na econômica) 

- Efeito da demanda final (causado 
por ∆ na estrutura da demanda final) 

Período de tempo28 - Anualmente 
 

- entre 3 e 10 anos, em raros casos 
anualmente29

Nota: ∆=diferença/mudança 

 

 

 

 

                                                 
26 Enquanto com respeito à IDA a literatura existente se concentrou principalmente nas implicações da 
teoria de índices e a especificação da decomposição, a literatura da SDA focou mais o número dos 
determinantes e nos efeitos específicos. 
27 Por exemplo, intensidade energética. 
28 A escolha do período de tempo para a realização da decomposição é ditada pela disponibilidade dos 
dados. Como para a maioria dos países as tabelas de insumo-produto não são construídas anualmente, o 
estudo é baseado em períodos mais longos. 
29 Por exemplo, WIER (1998). 
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3.2. ANÁLISE DE DECOMPOSIÇÃO ESTRUTURAL – FUNDAMENTOS 

TEÓRICOS  

A primeira definição formal caracteriza a SDA como “... uma forma de distinguir as 

maiores fontes das mudanças na economia. Basicamente, o método envolve diversos 

exercícios estáticos comparativos nos quais vários coeficientes são mudados, de 

maneira que os níveis de atividade são comparados com um ponto referencial” (ROSE e 

MIERNYK, 1989). Essa definição é completada por ROSE e CHEN (1991) indicando 

que se trata de uma “… análise das mudanças econômicas dos parâmetros chaves nas 

tabelas de insumo-produto utilizando um jogo de mudanças estáticas comparativas”.  

Os antecedentes da SDA podem ser encontrados, entre outros, nos diversos estudos 

sobre mudanças estruturais na economia elaborados por LEONTIEF (1941, 1953). Suas 

pesquisas se baseiam na análise das tabelas de insumo-produto dos Estados Unidos. A 

partir dos anos 60, a crescente preocupação pelo meio ambiente, acompanhada pelas 

conseqüências dos choques de petróleo ao longo dos anos 70 – a procura de 

possibilidades para diminuir a dependência das importações de petróleo – resulta na 

realização de várias pesquisas relacionadas a assuntos energéticos e ambientais (por 

exemplo, DALY, 1968; BULLARD E HERENDEEN, 1975; PROOPS, 1977; 

HERENDEEN, 1978).  

A técnica de análise de decomposição estrutural apresenta diversas aplicações possíveis. 

A primeira derivação formal de uma decomposição em três determinantes é o trabalho 

de LEONTIEF e FORD (1972), no qual os autores investigam os efeitos estruturais 

sobre a poluição do ar e projetam cenários futuros de emissões. SKOLKA (1989) avalia 

os efeitos da tecnologia, da demanda final doméstica, do comércio e da produtividade 

de trabalho sobre a produção total e o número de empregados. Com respeito a aspectos 

energéticos, GOULD E KULSHRESHTHA (1986) são os primeiros a relatar a 

importância da demanda final e das interdependências estruturais nas mudanças no 

consumo de energia, aplicando seu estudo à província de Saskatchewan em Canadá. 

ROSE e CHEN (1991) decompõem o consumo de energia nos Estados Unidos. Eles 

modificam o modelo básico de SDA empregando adicionalmente uma função de 

produção “KLEM” (capital, mão de obra, energia e materiais) que leva em conta a 
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possível substituição desses quatro fatores entre si, por exemplo, mão de obra por 

energia. LIN e POLENSKE (1995) analisam o consumo energético da China, 

decompondo a demanda final em três fatores (nível, composição e destinação da 

demanda final), a forma mais detalhada até esta data. Eles distinguem entre insumos 

energéticos e não-energéticos.  

Recentemente, diversos pesquisadores aplicam a metodologia de decomposição 

estrutural a assuntos ambientais, principalmente às emissões de CO2. CHANG e LIN 

(1998) examinam as tendências das emissões de CO2 na indústria de Taiwan. 

COMMON e SALMA (1991) decompõem as fontes das mudanças nas emissões de CO2 

na Austrália, e CASLER e ROSE (1998) para os Estados Unidos. WIER (1998) avalia 

as mudanças nas emissões relacionadas ao consumo de energia (CO2, SO2 e NOx) na 

Dinamarca. Além de considerar diferentes gases de efeito estufa, este estudo também se 

destaca pelo alto nível de desagregação dos setores industriais (117) e pelo período 

considerado (anualmente sobre 22 anos). 

Os estudos mencionados nessa seção representam apenas alguns exemplos da vasta 

literatura nessa linha de pesquisa. No final deste capitulo, a Tab. 3.3 tenta apresentar 

uma exposição mais abrangente dos trabalhos de análise de decomposição estrutural 

relacionados com assuntos energéticos e ambientais. 

 

Derivação matemática e gráfica da análise de decomposição 

Nesta secção se apresentam os aspectos teóricos gerais do método de análise de 

decomposição. 

Como o objetivo é analisar a dependência de uma variável (y) de um certo número (n) 

de diferentes determinantes (xn) durante um período de tempo, assume-se uma relação 

funcional da forma seguinte: 

                 [3.1] ))(....,),(),(()( 21 txtxtxfty n=

A idéia central da decomposição é que as mudanças na variável y são decompostas nas 

mudanças de seus determinantes x1...xn, com o resultado que a influência de cada xi é 
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quantificada. As diferenças na variável y podem surgir por causa de mudanças ao longo 

do tempo ou entre países.30

Empregando a ferramenta de diferenciação total, a contribuição de cada determinante às 

mudanças em y se apresenta da forma seguinte (neste caso utilizando a abordagem 

aditiva):31
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Para o caso y (x1, x2,..., xn) = x1⋅ x2⋅...⋅ xn (na decomposição estrutural xi sendo escalares, 

vetores ou matrizes), a equação [3.2] se modifica para: 
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Segundo a equação [3.3] a mudança na variável y se calcula somando os produtos de n 

termos onde cada termo representa a variação em um determinante enquanto os outros 

permanecem fixos (ceteris-paribus). Dessa forma, a contribuição de cada xi pode ser 

derivada. Entretanto, a equação [3.3] se apresenta de uma maneira bem geral e pode ser 

resolvida empregando uma variedade de métodos matemáticos que serão apresentados 

em seguida. 

Os métodos mais utilizados, principalmente nos primeiros trabalhos de análise de 

decomposição, são os métodos paramétricos baseados nos índices Laspeyres (PL) e 

Divisia (PD), quais são freqüentemente utilizados na economia.32,33  

                                                 
30 Além da análise intertemporal a SDA pode ser aplicada a comparações entre países ou regiões. Porém, 
esta aplicação se apresenta mais complicada utilizando a SDA como ferramenta analítica, porque esses 
estudos requerem um alinhamento das classificações das tabelas de insumo-produto de cada país.  
Exemplos para estudos comparativos entre países são: (PROOPS, 1992; CHUNG, 1998, ANG e 
ZHANG, 1999; ZHANG e ANG, 2001; DE NOOJI et al., 2003; ALCÁNTARA e DUARTE, 2004). 
31 A maioria dos autores prefere a decomposição aditiva em vez da multiplicativa, porque a primeira, 
geralmente, é mais fácil de interpretar. Uma exceção é DIETZENBACHER et al. (2000). Para uma visão  
comparativa geral, consulte ANG (1994), ANG (1995), HOEKSTRA e BERGH (2003) e CHOI e ANG 
(2003). Entretanto, ANG e ZHANG (2000) mencionam que por causa do uso de matrizes na 
decomposição estrutural, esse tipo de decomposição apenas pode ser executado na forma aditiva. Porém, 
HAN e LAKSHMANAN (1994) executam uma SDA do tipo aditivo e multiplicativo. Entretanto, como 
este exemplo foi único, no trabalho presente os diferentes métodos de SDA serão apenas apresentados na 
forma aditiva.  
32 As equações de decomposição utilizadas antes dos meados dos anos 80 são simples e intuitivas 
(principalmente com base no índice de Laspeyres). Na maioria dos casos a escolha do método é arbitrária 
e nenhum motivo da escolha é dado. Apenas no final dos anos 80, estudos de REITLER et al. (1987) e 
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A formulação do método paramétrico da família Laspeyres é:  
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onde ( ) 10,)( 010 ≤≤−+== ααα
,,, jjjjij xxxxxx .34          

O método paramétrico da família Divisia é apresentado pela equação seguinte: 
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onde yyy ∆+= αα
0 .  

A diferença entre PL e PD é que a primeira (equação [3.4]) explica os efeitos em termos 

de mudanças absolutas, enquanto a segunda (equação [3.5]) mostra mudanças 

relativas.35 Portanto, uma vez conhecido o tipo de relação entre a variável y e seus 

determinantes xi pode indicar o método preferido (ANG e LIU, 1994).36

Nos dois métodos, a escolha do parâmetro α corresponde à escolha do tipo de índice. 

Por exemplo, a colocação de α=0 (peso ano base), α=0,5 (peso médio) α=1 (peso ano 

final) leva respectivamente a decomposições segundo Laspeyres, Marshall-Edgeworth e 

Paasche. Por causa da utilização de um parâmetro, esses três índices são chamados de 

paramétricos.37 Uma das aplicações mais comuns da família Divisia é o tão chamado 

                                                                                                                                               
BOYD et al. (1988) trataram especificamente de aspectos metodológicos. REITLER et al. (1987) 
introduz um método alternativo, utilizando o índice de Marshall-Edgeworth. HOWARTH et al. (1993) e 
PARK (1992) formalizam essa técnica baseada no índice de Laspeyres. BOYD et al. (1988) introduz uma 

 na quantidade dos bens produzidos à 

eiro número subscrito denomina o efeito xi, o segundo número (0 ou 1) designa o período de 

o modelo básico do índice Divisia são, 

lado, se y = 100/x, dy/y = – 

aproximação baseada no índice Divisia. 
33 A decomposição dos efeitos nas determinantes é similar ao conceito da teoria dos números de índice da 
economia que estuda a contribuição de mudanças no preço e
mudança no consumo desses produtos (ANG e ZHANG, 2000). 
34 O prim
tempo. 
35 Os primeiros exemplos utilizando o modelo básico do índice Laspeyres são os estudos de LEONTIEF 
(1972), HOWARTH (1991) e PARK (1992). Estudos empregando 
por exemplo, os de BOYD et al. (1988) e TORVANGER (1991).  
36 Por exemplo, se y = 100 + 10x, dy = 10dx, mas dy/y = 10dx/(100+10x) ≠ ∼ dx/x, assim que as mudanças 
em y são melhor explicadas em termos de mudanças absolutas (PL). Por outro 
dx/x, mas dy = – (y/x) dx ≠ ∼ dx, com a conseqüência que PD seria preferido.  
37 Vale ressaltar que além da decomposição em termos absolutos existe a possibilidade de apresentar uma 
mudança na variável é nos determinantes em termos relativos, ou seja, em vez de apresentar a diferença 
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Método Divisia de Média Aritmética (Mean Arithmetic Divisia Method, ou Método 

Convencional) para o caso α=0,5. 

A Fig. 3-1 visualiza a derivação matemática aditiva graficamente para o caso de dois 

determinantes x1 e x2. 

 

x1,1x1,0

x2,0

x2,1

Efeito de mudança em x2

Efeito de mudança em x1

E F 

C D 

B A 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3-1: Apresentação gráfica de decomposição aditiva de dois determinantes x1 e x2  
Fonte: Elaboração própria a partir de HOEKSTRA e BERGH, 2002 

Simplificando, a trajetória da variável y é assumida reta entre os pontos A e C. A 

mudança total de y causada por alterações em x1 e x2 é igual à soma das duas áreas 

hachuradas. 

Para o caso n=2, a Fig. 3-1 apresenta graficamente o aumento da variável y como reta 

AC, que segundo Laspeyres (α=0) é descrito através da trajetória de ABC para x1 e de 

ADC para x2.  Segundo Paasche (α=1), o caminho de x1 é de ADC e de ABC para x2. 

Em ambos os casos sobra um resíduo de +∆x1∆x2 e de - ∆x1∆x2, respectivamente. 

Além de serem subjetivos por causa da escolha do tipo de índice, os modelos 

paramétricos não são exatos38, ou seja, como visualizado na Fig. 3-1, a soma de todos os 

                                                                                                                                               
na variável entre os dois períodos como (y1-y0), seria apresentado como (y1/y0), respectivamente. A 
escolha da relação da decomposição depende do objetivo da análise. Por exemplo, se se avalia o 
crescimento do consumo de energia de uma economia, o método adequado seria enfocar as mudanças 
absolutas do consumo energético. Ao contrario, aplicando a SDA a estudos comparativos entre países, 
resultados mais explicativos seriam alcançados decompondo mudanças relativas. Não obstante, quando 
existem valores de zero nos dados, o que quase sempre acontece nas tabelas de insumo-produto, é 
obrigatório expressar os determinantes em termos absolutos. (HOEKSTRA e BERGH, 2002) 
38 Uma exceção é o caso do método paramétrico de Taxa Média de Mudança (Mean-Rate-of-Change, 
MRC).  
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efeitos dos determinantes xi não é igual à mudança na variável y, portanto, resta um tão 

chamado termo resíduo ∆xres
39 que se explica pelo efeito das mudanças simultâneas nos 

terminantes.40  

po41 e insensibilidade a valores 

apresenta os modelos básicos e os 

odelos desenvolvidos a partir das técnicas básicas. 

                                                

de

   resn xxxxy ∆+∆++∆+∆=∆ ...21
α                                                                         [3.6] 

Se uma grande parte da mudança em y restasse sem explicação, aparecendo como 

resíduo, o objetivo da decomposição - subdividir a mudança de um fator agregado nas 

contribuições de diversos fatores de interesse – seria derrotado. Entretanto, a 

integralidade do método, ou seja, resíduos iguais á zero, é uma propriedade requerida da 

decomposição, além de invariância sob inversão do tem

igual a zero42 (HOEKSTRA e BERGH, 2002 e 2003). 

Na busca de um método de decomposição exato, ao longo do tempo os modelos 

paramétricos básicos foram modificados. A Fig. 3.2 

m

 

 

 

 

 

 

 

 
39 Em alguns trabalhos o resíduo é chamado de efeitos de interação ou de conjunto.  
40 Uma exceção é a decomposição utilizando o índice de Marshall-Edgeworth (α=0,5), que para o caso 
n=2 resulta sem resíduo. 
41 Segundo a condição de invariância sob inversão de tempo, a inversão dos períodos dos determinantes 
deve levar a um resultado recíproco. Por exemplo, se a quantidade aumenta de 80 para 100, o índice de 
Laspeyres indica um aumento de 25%, enquanto uma mudança de 100 a 80 significa uma diminuição de 
20%. Conseqüentemente, o índice Laspeyres não apresenta a propriedade de invariância sob inversão de 
tempo (HOEKSTRA e BERGH, 2002), (ANG e ZHANG, 2000). 
42 Os índices que utilizam logaritmos podem causar problemas se a base de dados contem valores de zero. 
Essa característica é bastante importante na SDA, porque normalmente as tabelas de insumo-produto 
apresentam valores de zero. O procedimento normal é a substituição dos valores de zero por um número 
muito pequeno (HOEKSTRA e BERGH, 2002), (ANG e ZHANG, 2000). 
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egundo o principio de “criado em conjunt

Fig. 3-2: Métodos de decomposição utilizados na análise energética 

Com o propósito de se propor um modelo de decomposição completo para melhorar a 

sua fiabilidade, SUN (1998) estende o modelo básico de Laspeyres na base de 

decompor o resíduo s o e igualmente 

distribuído”. Para n=2, )½()½( 2110,22120,1 xxxxxxxxy ∆∆+∆+∆∆+∆=∆ o 

∆x

, onde o resídu

retângulo

1∆x2 é distribuído igualmente entre os dois efeitos ceteris-paribus 10,220,1 e xxxx ∆∆ . 

Esse fato pode ser visualizado pela Fig. 3-1. A mudança de y de AC separa um 

 em dois triângulos iguais ADC e ABC, quais são adicionados com a área 

21½ xx ∆∆ às mudanças 102 xx ∆,  em x1 e 201 xx ∆,  em x2, respectivamente. 

A contribuição de SUN (1998) ao debate da decomposição exata é a apresentação de 

uma formula para n=3, aplicando-a à decomposição de mudanças no consumo mundial 

de energia em efeito de atividade, de estrutura e de intensidade. SUN e ANG (2000) 

tratam o caso geral para n determinantes. Essa extensão do método básico também é 

chamada de Método Laspeyres Refinado (Refined Laspeyres Method). De acordo com o 

principio de “criado em conjunto e igualmente distribuído”, os resíduos são 

uniformemente designados a seus n fatores relativos. A equação [3.7] mostra a 

contribuição do efeito i à mudança em y para o caso de n determinantes (SUN e ANG, 

2000): 

Análise de decomposição 

Métodos relacionados ao índice 
aspeyreL s 
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Divisia 

Métodos  não-Métodos  
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SUN e ANG (2000) provam que, apesar de que os modelos básicos de Laspeyres, 

Marshall-Edgeworth and Paasche sejam diferentes na sua formulação e seus resultados, 

eles convergem dando um resultado único depois da sua extensão.43 Duas limitações do 

método refinado são que ele é apenas aplicável à decomposição aditiva e que a formula 

se torna muito complicada se o número de fatores ultrapassa três. (ANG e ZHANG, 

2000) 

Desde que em qualquer aplicação empírica discreta apenas xi,0 e xi,1 sejam conhecidos 

para cada xi, existem infinitas possibilidades de trajetórias entre os dois pontos e 

conseqüentemente um número infinito de decomposições equivalentes 

correspondentes.44 Novamente, vale ressaltar, que um dos maiores problemas das 

técnicas de decomposição é que não existe uma única forma de decompor os efeitos dos 

determinantes. Por exemplo, combinando os índices de Laspeyres e Paasche, 

DIETZENBACHER e LOS (1998) (veja também ALBRECHT et al., 2002) derivam n! 

possibilidades exatas. Para o caso geral y=x1x2...xn, derivando a decomposição aditiva 

de ∆y, começando por um lado se chega a:45  

   
xn

xnnnnn

xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxy

∆

+∆+∆+∆=∆

−

−−−

0,10,30,20,1

1,10,30,20,11,1,11,320,11,1,11,31,21 ............
        [3.8] 

Começando pelo outro lado se chega a: 

   
xn

xnnnnn

xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxy

∆

+∆+∆+∆=∆

−

−−−

1,11,31,21,1

0,11,31,21,11,0,10,321,10,0,10,30,21 ............
       [3.9] 

                                                 
43 Segundo SUN e ANG (2000), os modelos estendidos são superiores aos modelos básicos. Porém, na 
sua aplicação os primeiros são matematicamente mais complexos. Analistas que preferem equações mais 
simples e não se importam com resíduos nos resultados de decomposição, devem adotar a abordagem do 
índice de Marshall-Edgeworth, cujos resultados são mais parecidos com os dos modelos estendidos.  
44 Por exemplo, na Fig. 3-1 existe um número infinito de caminhos possíveis para a trajetoria de A a C. 
45 O modelo proposto por DIETZENBACHER e LOS (1998) se basea no tão chamado valor de Shapley, 
originalmente proposto por SHAPLEY (1953). 
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Entre as duas alternativas de decomposição polar46 existem n!-2 possibilidades exatas 

de decomposição. DIETZENBACHER e LOS (1998) mostram, que essas n! 

possibilidades, embora exatas, podem apresentar uma variabilidade considerável nos 

resultados e concluem que, desde que nenhuma das alternativas seja preferível em 

termos teóricos, os efeitos ∆xi devem ser representados pela média de cada ∆xi das n! 

contribuições à mudança na variável y. ANG et al. (2003) provam que os resultados do 

método de decomposição proposto por SUN (1998) e SUN e ANG (2000) e do método 

proposto por DIETZENBACHER e LOS (1998) e ALBRECHT et al. (2002) são 

idênticos. Daqui adiante estes métodos são chamados de Métodos Laspeyres Refinado.  

Além dos métodos avançados baseados no índice Laspeyres, são desenvolvidos alguns 

modelos com base no índice Divisia. Procurando por um método não-paramétrico, LIU 

et al. (1992) combinam os modelos paramétricos Laspeyres (PL) e Divisia (PD) para 

obter αi de acordo com a equação  

0,

1,

1
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ijj
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x
yxx ii αα =∆∏

≠= ,

.                                                                                           [3.10] 

Posteriormente, o αi obtido será inserido novamente em PL ou PD para obter um único 

. Vale ressaltar que esse método (Método Divisia de Pesos Ponderados, ou 

Adaptive Weighting Divisia Method) não é exato, nem insensível a valores de zero 

(HOEKSTRA e BERGH, 2003).  

iyα∆

Um método de decomposição baseado no modelo de índice Divisia é proposto por ANG 

e CHOI (1997) e ANG et al. (1998). Eles substituem a função da média aritmética 

yyy ∆+= αα
0  da equação [3.5] pela média logarítmica )(ln/ yyy ∆∆=λ  introduzida 

por TÖRNQVIST et al. (1985). Esse método, o tal chamado Método Divisia de Média 

Logarítmica (Logarithmic Mean Divisia Method, LMDI), segundo o qual 
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46 As equações [3.12] e [3.13] são chamadas de decomposição polar porque elas passam pela ordem 
original {1,..., n} do lado esquerdo para o lado direito e vice versa.  
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é não-paramétrico, exato e insensível a valores de zero (prova vide em ANG e CHOI, 

1997; ANG et al., 1998). Uma limitação do método é a dificuldade de trabalhar com 

valores negativos.47

Entretanto, criticando os Médodos Laspeyres Refinado, DE BRUYN (2000) e CASLER 

(2001) propõem uma distribuição do resíduo segundo as mudanças relativas (taxas) nos 

determinantes. Eles argumentam que o problema no modelo proposto por SUN (1998) e 

SUN e ANG (2000) consiste nas distorções causadas pelo principio de “em conjunto 

criado e igualmente distribuído”, principalmente, se um grande resíduo é adicionado a 

pequenos efeitos ceteris-paribus (DE BRUYN, 2000; CASLER, 2001). Além do mais, a 

adição do efeito de interação pode até inverter o sinal do efeito ceteris-paribus 

(CHUNG e RHEE, 2001).    

Realizando a idéia de BRUYN e CASLER (2001), CHUNG e RHEE (2001) propõem o 

Método de Taxa Média de Mudança (Mean Rate-of-Change, MRC), calculando 

diferenças ponderadas através da utilização de um termo ∆y/∆yα, que envolve taxas de 

mudanças de todos os determinantes relevantes. Esse termo é a soma das relações entre 

a diferença e a média de todos os determinantes relevantes dos dois períodos. Assim, 

modificando a equação [3.3] se chega a 
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Segundo essa equação as contribuições de xi são atribuídas a ∆y ponderadas segundo 

sua taxa de mudança α
ii xx /∆ , sendo α

ix o valor médio de xi durante a mudança . 

Portanto, o método proposto por CHUNG e RHEE (2001) apresenta apenas o exemplo 

paramétrico para o caso α=0,5 (dividindo pela média de cada fator). Porém, o valor de α 

pode obter um outro valor entre 0 e 1, sendo

ix∆

)( ,1,0, ojjjj xxxx −+= αα para todas as 

                                                 
47 Valores negativos podem aparecer nas matrizes de insumo-produto, principalmente, no caso de 
subsídios e de variação de estoque.  
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mudanças em xi.48 Entretanto, esse modelo não resolve totalmente as distorções citadas 

antes, que pode ser mostrado usando um exemplo numérico.49

Segundo LENZEN (2004), a equação [3.12] pode ser modificada de tal forma que a 

substituição do termo paramétrico α
ix pela média logarítmica λ

ix resulta em: 
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   [3.13] 

assim que neste caso não-paramétrico os métodos MRC e LMDI são equivalentes.  

Na Tab. 3-2 comparam-se os métodos mais comuns da decomposição, dividindo-os nas 

duas famílias de Laspeyres e Divisia. Pode-se observar, que apenas três métodos são 

exatos e ao mesmo tempo insensíveis a valores de zero: o método refinado de 

Laspeyres, o Método de Taxa Média de Mudança e o Método Divisia de Média 

Logarítmica.  O método mais utilizado no passado – o Laspeyres básico - não é exato, 

nem passa no teste de inversão de tempo.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Segundo comunicação pessoal de LENZEN (2004). 
49 Seja y = x1x2x3 e (x1,0, x2,0, x3,0, x1,1, x2,1, x3,1) = (2, 3, 4, 12, 4, 6) com a conseqüência que os termos de 
interação relacionados a x2 e x3 são muito maior que seus termos ceteris-paribus correspondentes, 
enquanto o contrário vale para x1. (x1,0, x2,0, x3,0, x1,1, x2,1, x3,1) = (2, 3, 4, –8, 4, 6) causa termos de 
interação relacionados a x2 e x3 tendo o sinal oposto aos termos ceteris-paribus correspondentes, 
enquanto os sinais para x1 são iguais. 
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Tab. 3-2: Métodos utilizados na decomposição estrutural  

(Notação: a - aditivo, m - multiplicativo) 

Método Referência  Exato Insensível 
a valores 
de zero 

Comentários 

 
Família Laspeyres: 
 

REITLER et al., 1987 
    

-  Laspeyres  Não Sim - Paramétrico 
- Falha no teste de inversão de 

tempo 
- Grande resíduo 

-  Marshall Edgeworth  Não Sim - Paramétrico 
- Resíduo é zero para n=2 

-  Paasche  Não Sim - Paramétrico 
- Falha no teste de inversão de 

tempo 
- Grande resíduo 

-  Laspeyres Refinado DIETZENBACHER e 
LOS, 1997, 1998; 
SUN, 1998; 
SUN e ANG, 2000; 
 

Sim Sim - Não-paramétrico 
- Prova de equivalência de 

todas as referencias ANG et 
al. (2003) 

- Relatório de média e desvio 
padrão é possível 
(DIETZENBACHER e LOS, 
1998) 

- Formula complicada para n>3 
-  Taxa média de mudança 
    (MRC) 

CHUNG e RHEE, 2001; Sim Sim - Paramétrico 
- Insensível a valores negativos 

 
Família Divisia: 
 

ANG e LEE, 1994 
    

-  Baseado em Laspeyres  Não Não - Paramétrico 
- Falha no teste de inversão de 

tempo 
-  Divisia convencional BOYD et al., 1987 (m), 

1988 (a) 
Não Não - Paramétrico 

 
-  Baseado em Paasche  Não Não - Paramétrico 

- Falha no teste de inversão de 
tempo 

-  Divisia de Pesos         
   ponderados adaptados 

LIU et al., 1992 (a) 
ANG, 1994 (m) 

Não Não - Não-paramétrico 
 

- Divisia Média logarítmica I ANG et al., 1998 (a) 
ANG e LIU, 2001 (m) 

Sim Sim - Não-paramétrico 
- Formula simples 

independentemente do número 
de determinantes 

- Divisia Média logarítmica 
II (Refinado) 

ANG et al., 2003 (a) 
ANG e CHOI, 1997 (m)

Sim Sim - Não-paramétrico 
- Formula mais complicada que 

LMDI I 

 

Posto que hoje muitas técnicas de decomposição estão disponíveis, pesquisadores 

enfrentam o problema da escolha do método mais adequado. Na maioria dos estudos no 
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passado, essas escolhas foram feitas de uma maneira bastante arbitrária e intuitiva. Em 

muitos trabalhos nenhuma razão sobre o motivo da opção é dada. Se no passado a 

escolha passou principalmente pelas duas técnicas paramétricas básicas (Laspeyres e 

Divisia), hoje os métodos exatos devem ser os métodos preferidos. O método de MRC, 

originalmente proposto por CHUNG e RHEE (2001), apesar de ser exato e insensível a 

valores de zero, não é um método objetivo, ou seja, o resultado depende da escolha do 

valor do parâmetro. Já o método de MRC não-paramétrico é idêntico ao método de 

LMDI (vide equação [3.13]). Conseqüentemente, os métodos favoritos neste momento 

são os métodos Laspeyres refinado e o método de LMDI. Ambas as técnicas dão 

resultados perfeitos, ou seja, sem nenhum resíduo. Entretanto, a formulação dos dois 

modelos é bastante diferente. O método Laspeyres refinado distribui o termo residual 

igualmente entre os efeitos principais (efeitos ceteris-paribus), enquanto o método 

LMDI simplesmente não resulta em nenhum resíduo. Quando existem valores de zero 

no conjunto de dados, teoricamente, o método Laspeyres refinado é o mais adequado 

por causa da dificuldade de lidar com valores de zero da outra função logarítmica. 

Entretanto, ANG e CHOI (1997) e ANG et al. (1998) mostram que resultados 

convergentes são garantidos substituindo os valores de zero por pequenos números 

positivos.50 Além do mais, o LMDI apresenta uma formula única para todos os 

determinantes e pode ser derivada de uma forma simples independentemente do número 

de fatores. A formula do método Laspeyres refinado é muito mais complexa, 

especialmente quando o número de fatores excede três, um fato que é muito provável 

nos estudos de decomposição aplicados a assuntos energéticos e ambientais.  

Por fim, para demonstrar as diferenças nos resultados da análise de decomposição 

segundo o método empregado, este estudo apresentará resultados de dois métodos 

aditivos: (1) o método de Marshall-Edgeworth (ME) e (2) o método Divisia de média 

logarítmica (LMDI). O primeiro foi escolhido por tratar-se de um dos métodos mais 

simples e, provavelmente por causa disso, no passado mais utilizados na análise de 

decomposição. A desvantagem consiste no fato que o método não é exato. Ao contrário, 

                                                 
50 No tratamento de valores de zero nos dados ANG e CHOI (1997) recomendam substituir os valores   
por valores muito pequenos. Os autores testam valores entre 10-8 e 10-20 e concluem que a substituição  
por qualquer valor dentro deste intervalo leva a uma decomposição perfeita.   
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o método LMDI dá um resultado perfeito, ou seja, sem resíduo. Devido a essa 

vantagem, esse método talvez seja o mais utilizado no futuro. Dois trabalhos 

recentemente publicados – embora se trate de decomposição de índice - apóiam este 

ponto de vista (BHATTACHARYYA e USSANARASSAMEE, 2004; WANG e 

CHEN, 2005). Inicialmente, se tentou considerar mais um método perfeito – o método 

Laspeyres refinado, porém, devido ao alto número de fatores, a complexidade do 

método tornou sua aplicação computacional complicada. 

 

3.3. ESPECIFICAÇÃO BÁSICA – A ANÁLISE DE INSUMO-PRODUTO  

Ao contrário da decomposição de índice que se baseia em dados econômicos agregados 

a análise de decomposição estrutural decompõe a variável principal em determinantes 

subjacentes de tabelas de insumo-produto, assim operando com vetores e matrizes.  

Em seguida, apresenta-se com mais detalhe a ferramenta de análise de tabelas de 

insumo-produto da qual será derivada a equação da decomposição estrutural. A análise 

de insumo-produto foi desenvolvida por Wassily Leontief no final da década dos anos 

30 com o propósito principal de analisar as interdependências entre as atividades 

produtivas da economia dos Estados Unidos (LEONTIEF, 1941 e 1966).51  

Se uma economia é dividida em n setores, xij são as vendas de um setor i para o setor j, 

xi é definido como produção total do setor i, e yi representa a demanda final total do 

setor i, de forma que: 

iiniii2i1i yx....x....xxx ++++++=  .       [3.14]  

No modelo de insumo-produto se assume que a função de produção seja linear, em 

outras palavras, não são considerados efeitos de economias de escala. 

Conseqüentemente, pode-se definir um coeficiente aij que mede a relação fixa entre o 

                                                 
51 Em 1973, Wassily Leontief recebeu o Premio Nobel para o desenvolvimento do método de insumo-
produto e suas aplicações a problemas econômicos importantes.   
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volume da produção do setor i usado como insumo do setor j e o volume total 

(produção) do setor j. Este fator também é chamado de coeficiente técnico.52  

j

ij
ij x

x
a =                                   [3.15] 

Juntando as equações [3.14] e [3.15] chega-se a seguinte equação em forma matricial:  

yAxx +=                            [3.16] 

onde  

A - Matriz de coeficientes técnicos (n×n);  

x – Vetor de produção total dos setores (n);  

y – Vetor da demanda final (n).53

 

A equação [3.16] mostra que este estudo trata de um modelo aberto, ou seja, a demanda 

final é considerada um setor exógeno, representando uma variável independente. No 

modelo aberto de Leontief os efeitos da demanda final na aquisição de produtos não são 

computados nas relações intersetoriais da economia e não entram no calculo da matriz 

A. O contrário acontece nos modelos fechados. 

Para avaliar os impactos de variações do vetor exógeno – a demanda final – sobre a 

produção total da economia (como também sobre fatores diretamente ligados a essa 

produção, como, por exemplo, número de empregados, consumo de energia, etc.), 

precisa-se isolar o termo da produção total de forma que:  

LyyAIx =−= −1)(                       [3.17] 

sendo 

I –  Matriz de identidade, contendo valores de um na diagonal e valores de zeros na 

matriz restante (n×n);                 

(I-A)-1 ou L – matriz inversa de Leontief (n×n).54

                                                 
52 Cada elemento aij apresenta o insumo do setor i (em unidade monetária) necessário para produzir uma 
unidade monetária de output do setor j. 
53 Na apresentação do modelo o número de colunas da matriz é assumido como 1. Conforme com a 
desagregação do setor da demanda final, por exemplo, em os setores ‘formação bruta de capital fixo’, 
‘exportação’, ‘variação de estoque’, ‘administração pública’ e ‘famílias’, o número de colunas pode 
aumentar. 
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A equação [3.17] representa a função fundamental da análise de insumo-produto e relata 

a dependência da produção total da estrutura econômica, ou seja, das interdependências 

setoriais e do nível da demanda final.  

Mais uma vez, uma grande vantagem da análise de decomposição estrutural – ao 

contrário da decomposição de índice - é que além dos efeitos tecnológicos, pode-se 

diferenciar entre efeitos diretos e indiretos da demanda final. Relembrando, entende-se 

como efeitos diretos a modificação da produção do setor xi se a demanda final pelo bem 

produzido por este setor é alterada. Os efeitos indiretos se dividem em efeitos de certa 

ordem, ou seja, da primeira ordem, da segunda ordem, etc. Esses efeitos de ordem 

elevada são representativos para os níveis embutidos da cadeia de produção. 

Baseando-se na relação de álgebra básica (1-x)-1=1+x+x2+x3+...+xn resulta: 

yAAAAIx )...( 32 n+++++=                               [3.18] 

Essa equação representa a hierarquia dos efeitos, sendo Iy o efeito direto da demanda 

final, Ay o efeito da primeira ordem da produção necessária para satisfazer a demanda 

final, A2y o efeito da segunda ordem da produção necessária para satisfazer o efeito da 

primeira ordem, e assim por diante até ordens infinitas.55

Para alcançar o objetivo deste trabalho - uma vez determinada a equação básica da 

análise de insumo-produto - precisa-se estender essa estrutura geral à inclusão de 

fatores energéticos e ambientais. A multiplicação do valor da intensidade de certo fator 

de produção N pelo valor da produção total x dá o uso industrial desse determinado 

fator Φ=Nx, também chamado de inventário fatorial.56 Doravante, em um determinado 

                                                                                                                                               
54 Cada elemento αij da matriz de requerimentos totais - (I-A)-1 – também chamados de coeficientes de 
interdependências estruturais, define o output do setor i que é direta e indiretamente requerido para 
fornecer um dólar do output do setor  j à demanda final. 
55 Por exemplo, se a demanda final por eletricidade aumenta, a produção de eletricidade precisa aumentar 
respectivamente, fato que é chamado de efeito direto Iy. O aumento necessário na mineração de carvão 
mineral para possibilitar uma maior produção de energia elétrica é considerado o efeito indireto da 
primeira ordem, a produção adicional de máquinas de mineração apresenta o efeito indireto de segunda 
ordem, etc. 
56 Dentro da análise insumo-produto generalizada, o termo “fator de produção” é entendido como 
insumos utilizados na produção industrial. Fatores de produção são, por exemplo: 

- Parâmetros econômicos como renda, capital e importações, 
- Fatores sociais como número de empregados e disparidade social,  
- Recursos naturais como água, terra, floresta, minerais, metais e combustíveis, 
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tempo t, o inventário fatorial Φt de uma dada demanda final é Φt =NtLtyt. Nesse estudo 

as variáveis pesquisadas com mais detalhe são o consumo de energia E e as emissões de 

CO2 C associadas ao uso dos recursos energéticos da economia brasileira. Para calcular 

o consumo total de energia da economia (consumo energético indireto da demanda 

intermediária Eind = energia embutida nos produtos adquiridos pela demanda final mais 

o consumo direto da demanda final Ey = consumo das fontes energéticas para cocção, 

iluminação, locomoção, etc.) e suas emissões respectivas temos as equações 

correspondentes: 

yyind EEEE +−=+= − yAIN 1)(          [3.19] 

onde 

N - Vetor de intensidade energética (1×n), cada elemento representando o consumo de 

energia do setor j em relação a produção total do setor j [por exemplo, em MJ/R$] e 

yyind CCCC +−=+= − yAINcM 1)(ˆ         [3.20] 

onde 

c –  Vetor de fatores de conversão de consumo de diferentes tipos de energia fóssil para 

emissões de CO2 (1×m) onde os elementos de fontes energéticas não-emitentes de 

CO2 são iguais a zero [t CO2/TJ]; 

M - Matriz de composição do uso de fontes energéticas por setor (fuel mix) (m×n), mij 

representando a participação de cada fonte energética no consumo total de energia 

do setor j; 

N̂ – Matriz N diagonalizada (n×n), cada elemento na diagonal representando o consumo 

energético total do setor j dividido pela produção total do setor j [por exemplo, em 

MJ/R$]. 

As equações [3.19] e [3.20] permitem determinar o consumo total de energia e as 

emissões de CO2 causados pela economia brasileira (E e C), diferenciando entre a parte 

                                                                                                                                               
- Fatores ambientais, como emissão de gases de efeito estufa e de outros poluentes, lixo geral, 

compostos tóxicos no solo e na água e 
- Outros indicadores físicos relacionados a produção e consumo como fluxos de transporte ou 

indicadores de sustentabilidade.  
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embutida na demanda final (Eind e Cind) e a parte diretamente causada pela demanda 

final (Ey e Cy).  

Os fatores chaves do consumo energético e das emissões de CO2, como encontrados nas 

equações [3.19] e [3.20], podem ser decompostos mais detalhadamente ainda. Com 

respeito à demanda final, esses efeitos podem ser isolados em (a) a composição da 

demanda final (mix) - u, (b) a destinação da demanda final em relação à atividade total 

(PIB) - v, (c) o nível do PIB per capita - Y e (d)  a população - P.57 De forma que 

YPuvy =             [3.21] 

onde 

u –  Matriz (n×d) de d categorias da demanda final (FBCF, exportações, variação de 

estoque, administração pública, famílias – assim que em este estudo d=5) 

relacionando os componentes individuais a níveis absolutos da demanda final para 

cada categoria (ui,j = yi,j/yj);  

v - Vetor (d) relacionando as categorias da demanda final (incluindo exportação) ao 

PIB (vj = yj/Y); 

Y - Escalar de atividade econômica per capita (PIB/cap); 

P -  Escalar de população. 

Além disso, pode-se tirar das d categorias da demanda final o componente exportações, 

o que permitiria avaliar as mudanças no nível e na composição das exportações sobre a 

variável chave. Consequentemente, a demanda final y pode ser decomposta de forma 

que y=uvPY+bZ, onde u e v excluem as exportações, b representa a composição e Z o 

nível das exportações (vide, por exemplo, WOOD, 2003; PROOPS et al. 1993). 

Em principio, no caso das dependências intersetoriais, a matriz inversa de Leontief 

L=(I-A)-1 também pode ser decomposta mais ainda: em forward e backward linkages.58

                                                 
57 Além desses quatro efeitos mencionados, a composição e o nível das exportações podem fazer parte da 
decomposição da demanda final. Porém, no ramo deste trabalho, não se chega a este nível tão 
desagregado.  
58 A taxa do forward linkage representa a relação entre a soma dos produtos intermediários que o setor i 
vende para outros setores e a produção total do setor i. Similarmente, a taxa do backward linkage é 
relação entre a soma dos produtos intermediários que o setor i compra de outros setores e a produção total 
do setor i. Conseqüentemente, as duas taxas medem a importância de cada setor dentro da economia, ou 
seja,  se uma mudança em um certo setor afeta os outros setores dos quais ele compra ou para quais ele 
vende. 
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De acordo com a formulação do backward linkage introduzida por RASMUSSEN 

(1956) e HIRSCHMAN (1958), L pode ser decomposto conforme 
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∑∑

∑
=

==

=

×
×

×==
n

k
kjn

k
kj

n

k
ik

ij
n

k
ikij L

LL

L
LL

1

11

1

,blfL ˆˆ        [3.22] 

sendo 

f̂ - Forward linkage; Matriz diagonal (soma dos elementos lij ao longo da coluna) 

(n×n); 

l  - Estrutura econômica: Matriz (n×n) – backward linkage entre setor j e setor i, como 

fração do forward linkage total do setor i e do backward linkage total do setor j;   

b̂ - Backward linkage; Matriz diagonal (soma dos elementos lij ao longo da linha) 

(n×n); 

Uma possibilidade a mais de decompor para matriz inversa de Leontief é a apresentação 

de mudanças em L como ∆L=Lt=0∆ALt=1= Lt=1∆ALt=0 (LIN e POLENSKE, 1995; 

DIETZENBACHER e HOEKSTRA, 2002), que permite a decomposição da matriz de 

fluxos interindustriais A ainda mais, por exemplo, em componentes como matrizes de 

uso e de produção (veja capitulo IV), blocos industriais59, localização60 e efeitos de 

produtividade e de substituição61. Na pratica, cada tipo de decomposição deve ser 

escolhido para atender o objetivo específico de cada estudo particular.  

                                                 
59 Subdivisão em matrizes onde cada matriz representa uma extração de um certo setor industrial, ou 
grupos de setores industriais (CELLA, 1984; PYATT, 1989; ROLAND-HOLST, 1990, SONIS et al., 
1997). Um exemplo simples pode distinguir setores energéticos e não-energéticos (GOWDY e MILLER, 
1987).   
60 Matematicamente equivalente a alguns das decomposições dos blocos industriais, mas muito mais 
ambiciosas com respeito aos requerimentos de dados, são as decomposições localizadas, desbravadas por 
MIYAZAWA (1966). Dentro dessa aproximação existem técnicas aditivas (SONIS et al., 1995; 
REINERT e ROLAND-HOLST, 2001) e multiplicativas (ROUND, 1985; 1989). A decomposição mais 
utilizada em termos da disponibilidade de dados é a distinção entre bens produzidos no próprio país e 
importados: A=Adom+Aimp. JACOBSEN (2000) apresenta uma SDA envolvendo uma matriz de fluxos de 
importação, enquanto GERILLA et al. (2002) decompõe um verdadeiro sistema de insumo-produto bi-
nacional.    
61 VAN DER LINDEN e DIETZENBACHER (2000) e DIETZENBACHER e HOEKSTRA (2002) 
descrevem uma aplicação da técnica de RAS na SDA. Os operadores ri e sj representam mudanças 
especificas quais são uniformes para um setor ou produto inteiro. Numa formulação diferencial, os 
autores descrevem mudanças na fração das produções intermediárias à produção total, e mudanças na 
fração dos insumos intermediários ao insumo total, respectivamente. DIETZENBACHER e HOEKSTRA 
(2002) interpretam mudanças uniformes nas linhas como efeitos de substituição na economia como um 
todo, e - para mudanças uniformes nas colunas – que “um aumento fração dos insumos intermediários aos 
insumos primários implica um acréscimo na produtividade”. 
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Este estudo se restringe à decomposição mais detalhada da demanda final (sem 

considerar as exportações separadamente, devido ao fato de que, no período analisado, 

as exportações não configuraram um componente de importância maior62). Além disso, 

ele deixa a matriz L na sua forma original, de forma que as equações [3.19] e [3.20] 

podem ser reescritas com maior grau de desagregação tendo em conta os fatores que as 

compõem: 

yEPYE +×××××= vuLN                              [3.23] 

yCPYC +××××××= vuLNcM ˆ                    [3.24] 

Na decomposição do consumo energético diretamente causado pelos consumidores e 

suas emissões de CO2 associadas a este uso das fontes Ey pode ser reescrito por Ey=rP e 

Cy=cmrP, sendo 

c - Vetor de fatores de conversão de consumo de diferentes tipos de energia fóssil para 

emissões de CO2 (1×m) onde os elementos de fontes energéticas não-emitentes de 

CO2 são iguais a zero [t CO2/TJ]; 

m - Vetor de composição do uso de fontes energéticas pelas residências (m×1), cada 

elemento representando a participação de cada fonte energética no consumo total 

do setor residencial; 

r - Escalar do consumo energético residencial per capita; 

P- Escalar de população. 

Conseqüentemente, as equações [3.23] e [3.24] se completam da forma seguinte: 

PPYE ×+×××××= rvuLN                                  [3.25] 

PPYC ××+××××××= rˆ cmvuLNcM        [3.26] 

 

No caso da decomposição perfeita, ou seja, sem deixar nenhum resíduo, a diferença da 

variável entre dois períodos se calcula pela soma das mudanças em todos os 

                                                 
62 Se o período analisado se entendesse até a década atual, a inclusão dos efeitos causados pelo nível e a 
composição das exportações seria importante, devido ao fato de que, com uma maior inserção da 
economia brasileira ao mercado internacional, as exportações cresceram consideravelmente a partir do 
final dos anos 90.  
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determinantes. A decomposição dos fatores que causaram diferenças entre Et=1 e Et=0 (e 

Ct=1 e Ct=0, respectivamente) leva às seguintes equações: 

( ) ( )PPYEEE tt ∆+∆+∆+∆+∆+∆+∆+∆=−=∆ == r01 vuLN                      [3.27] 

e 

( ) ( )PPYCCC tt ∆+∆+∆+∆+∆+∆+∆+∆+∆+∆=−=∆ == rˆ
01 cmvuLNcF      [3.28] 

A análise de decomposição a ser feita nesse trabalho se baseia nas equações [3.27] e 

[3.28] onde se distinguem 8 (10) fatores responsáveis pelas mudanças no consumo de 

energia e as emissões de CO2 relacionadas, sendo no caso do consumo energético seis 

fatores para o consumo indireto e dois para o consumo direto, e no caso das emissões de 

CO2 sete fatores para emissões indiretas e três para emissões diretas. Especificam-se 

esses fatores em seguida: 

Diferenças no consumo indireto de energia por causa de mudanças: 

N∆ : na intensidade energética de cada setor j (efeito intensidade),  

L∆ : na estrutura da economia (efeito Leontief), 

u∆ : na composição (mix) dos produtos e serviços da demanda final, 

v∆ : na destinação da demanda final; 

Y∆ : no nível do PIB/capita (efeito atividade) e 

P∆ : na população. 

Diferenças no consumo direto de energia por causa de mudanças em: 

∆r :  no nível do consumo energético residencial per capita e 

∆P: na população. 

Diferenças nas emissões indiretas de CO2 por causa de mudanças (apenas apresentados 

fatores que não fazem parte da decomposição do consumo energético): 

∆cM: na composição relativa das fontes energéticas na produção industrial. 

Diferenças nas emissões diretas de CO2 por causa de mudanças: 

∆cm: na composição relativa das fontes energéticas no uso residencial. 
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Como foi mencionado na seção anterior, existem infinitas possibilidades de decompor 

os fatores da mudança na variável chave. Conseqüentemente, os fatores podem ser 

decompostos de várias maneiras. No capítulo V apresentar-se-ão os resultados da 

decomposição do consumo energético e das emissões de CO2 associadas segundo 

diferentes métodos de decomposição estrutural. 

A Tab. 3-3 apresenta o resultado de uma revisão da literatura, desde o primeiro trabalho 

de SDA aplicado a assuntos ambientais (LEONTIEF e FORD, 1972). A lista mostra que 

a maioria dos estudos aconteceu nos anos 1990.  
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Tab. 3-3: Estudos de SDA aplicados ao consumo de energia e/ou emissões de CO2

Estudo Variá-
vel 

Região 
Período 

Seto-
res 

Método de decomposição Comentários 

 E C   LP DP LNP DNP  

Leontief e 
Ford (1972) 

 x63 Estados 
Unidos 
1958-80 

90 a    Trabalho pioneiro incluindo 
projeções ao futuro 

Gould e 
Kulshreshtha 
(1986) 

x  Saskatch-
ewan 
(Canadá) 
1974-79 

20 a    Coeficientes de insumo-produto 
são derivados de matrizes de uso 
e de produção 

 

Gowdy e 
Miller 
(1987) 

x  Estados 
Unidos 
1963-77 

25 a    Primeiro exemplo utilizando 
unidades híbridas; Substituição 
de energia e insumos não 
energéticos 

Chen e Rose 
(1990) 

x  Taiwan 
1971-84 

37 a    Baseado nos fatores produtivos 
(KLEM)64

Rose e Chen 
(1991) 

x  Estados 
Unidos 
1972-82 

80 a    Comparação SDA com modelo 
neoclássico KLEM  

Common e 
Salma 
(1992) 

 x Austrália 
1974-86 

27 n.d.    Divisão entre emissões 
industriais e residenciais; 
Inclusão de cenários 

Proops et al. 
(1993) 

 x Alemanha 
1978-88 e 
Reino 
Unido 
1968-84 

45 a    Divisão entre emissões 
industriais e residenciais; 
Inclusão de cenários e 
otimização; Estudo muito 
extensivo 

Chen e Wu 
(1994) 

x  Taiwan 
1976-86 

15 a    Utiliza metodologia de ROSE e 
CHEN (1991) 

Han e 
Lakshmanan 
(1994) 

x  Japão 
1975-85 

84 a/m    Utiliza método multiplicativo 

Lin e 
Polenske 
(1995), e Lin 
(1996) 

 

 

x  China 
1981-87 

18 

 

a    Decomposição mais detalhada da 
demanda final, Decomposição do 
consumo energético rural e 
urbano 

 

 

 

                                                 
63 No estudo de LEONTIEF e FORD (1972) a variável investigada não é a emissão de CO2, mas sim de 
particulados, SOx, HC, CO e NOx.  
64 Mudanças tecnológicas podem ser causadas por substituição dos insumos técnicos ou por mudanças na 
eficiência com que os insumos são utilizados. Estes efeitos se distinguem no nível agregado (capital, 
labour, energy, materials no modelo KLEM, proposta por ROSE e CHEN (1991)), ou no nível sub-
agregado (carvão, gás natural, petróleo, etc. para o exemplo de energia agregada). 
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Estudo Variá-
vel 

Região 
Período 

Seto-
res 

Método de decomposição Comentários 

 E C   LP DP LNP DNP  

Casler e 
Rose (1998) 

 x Estados 
Unidos 
1972-82 

n.d. a    Decomposição para o mesmo 
período de ROSE e CHEN 
(1991), utilizando método similar

 

Chang e Lin 
(1998) 

 x Taiwan 
1981-91 

34 a    Intensidade de carbono é 
expressa por unidade de valor 
adicionado em vez produção 

Chung 
(1998) 

 x China, 
Japão, 
Coréia do 
Sul, 1990 

45 a    Decomposição inter-regional 

Wier (1998) x x Dina-
marca 
1966-88 

117 a    Decomposição muito detalhada 
de 25 tipos de energia; Divisão 
em consumo energético 
industrial e residencial 

 

Mukhopad-
hyay e 
Chakraborty 
(1999) 

x  Índia  
1973-92 

22 a    Concentração aos efeitos do 
comércio internacional  

Wier e 
Hasler 
(1999) 

 

 

 x65 Dina-
marca 
1966-88 

117 a    Uma das poucas SDA que não 
trata de energia ou emissões de 
CO2

Jacobsen 
(2000) 

x  Dina-
marca 
1966-92 

117   x  Aplicação do método não-
paramétrico segundo 
DIETZENBACH e LOS (1998), 
Conclusão de que efeito de 
agregação influencia 
significativamente os resultados 

Kagawa e 
Inamura 
(2000) 

x  Japão, 
1985-90 

94   x  Coeficientes de insumo-produto 
são derivados de matrizes de uso 
e de produção 

Zheng 
(2000) 

x  China 
1990-95 

30 n.d.    Estudo para o período depois de 
LIN e POLENSKE (1985) 

De Haan 
(2001) 

 x Países 
Baixos 
1987-98 
(anual) 

32   x  Utilizando dados de NAMEA,66 
Análise de sensibilidade segundo 
DIETZENBACH e LOS (1998) 

                                                 
65 WIER e HASLER investigam  a carga de nitrogênio causada pela agricultura e pelo esgoto. 
66 NAMEA – National Accounting Matrix including Environmental Accounts. NAMEA é uma estrutura 
para contabilizar itens ambientais de uma economia e foi desenvolvida por “Statistics Netherlands” no 
final dos anos 1980. Além de contar com os itens convencionais das Contas Nacionais, essa matriz é 
estendida a Contas Ambientais em unidades físicas. 
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Estudo Variá-
vel 

Região 
Período 

Seto-
res 

Método de decomposição Comentários 

 E C   LP DP LNP DNP  

Lee e Lin 
(2001) 

 x Taiwan 
1984-94 

34 x    Terceiro estudo sobre Taiwan 

 

 

Kim (2002)  x Coréia  
1985-95 

75 x    Estudo sobre influencia dos 
padrões de consumo (industrial e 
residencial) sobre emissões 

Nooij et al. 
(2003) 

x  8 países 
da OECD 
1990 

36   x  Decomposição do uso de energia 
per capita 

Alcântara e 
Duarte 
(2004) 

x  14 países 
da EU 
1995 

15 x    Introdução de indicadores 
baseados nos fatores de 
decomposição na comparação 
entre países 

Notação: E – Consumo de energia, C – emissão de CO2; LP – Métodos paramétricos baseados no índice 
Laspeyres (Laspeyres, Marshall-Edgeworth, Paasche), DP – Métodos paramétricos baseados no índice 
Divisia, LNP – Métodos não-paramétricos baseados no índice Laspeyres, DNP - Métodos não-
paramétricos baseados no índice Divisia 

O estudo da Tab. 3-3 leva às seguintes conclusões: quase todas as regiões consideradas 

são países desenvolvidos ou países asiáticos emergentes. Dos três países emergentes 

mais importantes o Brasil, a China e a Índia, apenas os últimos dois foram investigados. 

Entretanto, nenhum estudo foi feito para o caso do Brasil. A grande maioria dos estudos 

aplica métodos paramétricos de decomposição.67 Apenas nos últimos anos, poucas 

pesquisas empregaram métodos mais sofisticados. O fato de que os resultados 

dependem do índice escolhido é explorado por apenas poucos autores, a maioria deles 

nem menciona o índice utilizado. Apesar das suas propriedades favoráveis, nenhum 

estudo de decomposição estrutural empregou o método de LMDI, devido ao fato que a 

transferência dos resultados das pesquisas de novas metodologias mais apropriadas à 

pratica pode durar anos.68  

                                                 
67 Aparentemente, nenhum estudo de decomposição utilizou os métodos paramétricos baseados no índice 
Divisia. Entretanto, talvez alguns estudos tenham empregado este índice sim, porém, como alguns 
estudos não mencionaram o método empregado, este detalhe não pode ser confirmado.  
68 Até 2004, os únicos exemplos empregando o método LMDI foram os trabalhos metodológicos 
apresentando o LMDI como nova técnica de decomposição (ANG e CHOI, 1997; ANG et al. 1997; ANG 
e ZHANG, 1998; ANG e LIU, 2001; ANG (in press)). Muito recentemente, a partir de 2004, foram 
publicados dois trabalhos utilizando o LMDI para a decomposição dos fatores. Entretanto, em ambos os 
estudos trata-se de uma decomposição de índice. O primeiro trabalho decompõe as intensidades 
energéticas e de CO2 da indústria tailandesa entre 1981 e 2000 (BHATTACHARYYA e 
USSANARASSAMEE, 2004). O segundo estudo decompõe as emissões de CO2 relacionadas a energia 
na China entre os anos 1957 e 2000 (WANG et al., 2005). 
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Pontos fortes e fracos da ferramenta “Análise de decomposição estrutural”  

Os pontos fortes e fracos da análise de decomposição estrutural são principalmente 

determinados pelo vigor e pelas limitações da análise de insumo-produto, na qual é 

baseada.  

Uma vantagem do modelo é que se trata de uma apresentação de todas as transações de 

uma economia, podendo incorporar seus fluxos monetários e físicos. Assim, cria-se uma 

reflexão compreensível da realidade.  

Ao contrário da análise de decomposição de índice, a SDA é capaz de contar com os 

efeitos indiretos da demanda final. Provavelmente, essa capacidade seja o ponto mais 

forte da SDA, porque permite chegar a conclusões que incorporam todas as 

modificações dentro da economia se a demanda final é sujeita a mudanças, não apenas 

contando com os efeitos diretos. Além do mais, a estrutura desagregada das tabelas de 

insumo-produto leva a resultados de um grau de detalhe elevado, capacitando os 

tomadores de decisão a tomar medidas pontuais e especificas encarando as necessidades 

ao nível setorial da economia.  

Provavelmente, a maior limitação do modelo é sua característica estática. Em outras 

palavras, por causa da sua incapacidade de traçar mudanças dinâmicas para o futuro, o 

modelo é limitado principalmente à aplicação a análises históricas. Suposições como 

linearidade da função de produção (coeficientes técnicos constantes) não levando em 

conta economias de escala, a não consideração da limitação dos fatores de produção 

(como capital e trabalho) e falta de conhecimentos dos preços de produtos no futuro 

(suposição de preços constantes) dificulta a aplicação do modelo insumo-produto para 

projeções futuras.69

Por último, os resultados do método de decomposição não são únicos, mas sim 

dependem do método escolhido. Ou seja, dependendo do método matemático em qual a 

decomposição se baseia, surgem diferenças nos resultados. Nos métodos incompletos 

(com um termo residual) apresenta-se o problema da interpretação do valor do resíduo. 

                                                 
69 Entretanto, certos estudos, por exemplo, LEONTIEF e FORD (1972) e PROOPS et al. (1992), tentam 
uma derivação de previsões futuras e de cenários a partir do desenvolvimento da variável e dos seus 
determinantes no passado. 
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Por outro lado, com respeito aos métodos exatos, embora não deixem nenhum termo 

residual inexplicável, surge a dúvida se a alocação do termo residual foi feita de 

maneira correta, ou seja, real. Segundo LENZEN (2004), pode-se argumentar que existe 

um certo trade-off entre a forma arbitrária de realocação dos resíduos nos métodos 

completos e a dificuldade da explicação do resíduo dos métodos incompletos. 

Após a discussão dos fundamentos teóricos da análise de decomposição estrutural feita 

neste capítulo, a seguir, será apresentada a preparação de dados econômicos e 

energéticos para transferir a discussão teórica para a aplicação prática. 
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Capítulo IV 

Preparação de dados e procedimentos  

 

 

Este capítulo é direcionado à apresentação do procedimento na preparação dos dados 

para a decomposição estrutural e das decisões que foram tomadas ao longo do processo 

da transferência da metodologia apresentada no capitulo anterior à pratica.  

Para a avaliação da influência das mudanças na economia brasileira sobre o consumo de 

energia e as emissões de CO2 relacionadas, foi selecionado o período de 1970 a 1996. 

Com essa escolha buscou-se basear o estudo em uma série temporal de longa duração, 

capaz de traçar as mudanças na estrutura da economia acompanhando o 

desenvolvimento socioeconômico brasileiro. Entretanto, o período escolhido foi 

definido pela disponibilidade de dados, ou seja, pelo acesso às matrizes de insumo-

produto e do balanço energético consolidado do Brasil, ambos começando a ser 

publicados a partir do ano 1970. 

Relembrando as equações [3.27] e [3.28] do capitulo anterior,70 na avaliação dos 

impactos das mudanças estruturais da economia brasileira sobre o consumo de energia e 

as emissões de CO2, são necessárias três categorias de dados: (1) dados econômicos, a 

partir das tabelas de insumo-produto, (2) dados energéticos a partir do balanço 

energético brasileiro (BEN) e (3) dados ambientais (no caso desse trabalho, as emissões 

de CO2 associadas a queima dos combustíveis) a partir da conversão da energia 

consumida em emissão de CO2 utilizando fatores de conversão segundo IPCC (1997) e 

MCT (2002). A obtenção desses três tipos de dados permite a criação da estrutura 

necessária para realizar a análise de decomposição estrutural.  
 

                                                 
)70 ( ( )PPYEEE tt ∆+∆+∆+∆+∆+∆+∆+∆=−=∆         [3.27]  == r01 vuLN

    ( ) ( )PPYCCC tt ∆+∆+∆+∆+∆+∆+∆+∆+∆+∆=−=∆   [3.28] == rˆ
01 cmvuLNcM
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4.1. ALINHAMENTO DE DADOS 

Entre 1970 e 1996 a construção das tabelas de insumo-produto não ocorreu 

uniformemente. Além disso, o nível de desagregação das atividades nos dois sistemas 

das matrizes de insumo-produto e do balanço energético é distinto. Assim, em primeiro 

lugar, precisa-se alinhar todas as matrizes de insumo-produto e, em seguida, tornar os 

dois sistemas compatíveis.    

 

4.1.1. Dados econômicos 

Desde a década de 1970, o IBGE vem desenvolvendo trabalhos de criação das tabelas 

de insumo-produto, com o objetivo de criar um marco estrutural para o Sistema de 

Contas Nacionais e permitir o aperfeiçoamento das estatísticas básicas necessárias à 

construção de quadros macroeconômicos. A criação da primeira matriz de insumo-

produto do Brasil foi realizada para o ano 1970, mesmo ano de recenseamento geral 

(censos econômicos e demográficos). Desde então até 1990, a construção das matrizes 

foi feita com periodicidade qüinqüenal – a mesma periodicidade dos censos. A matriz 

seguinte, de 1975, se basea no censo econômico do mesmo ano. Esses dois trabalhos 

permitiram o desenvolvimento de modelos de insumo-produto, embora não tenham sido 

totalmente integrados ao sistema recomendado na proposta do System of National 

Accounts de 1968 pela ONU (IBGE, 1989). Na matriz de 1980, pela primeira vez, a 

metodologia adotada na construção é integrada ao Novo Sistema de Contas Nacionais, 

baseando-se no conceito do sistema preconizado pelas Nações Unidas em 1968. Com 

isso, a matriz de insumo-produto passa a ser um trabalho derivado dos Sistemas de 

Contas Nacionais (formada pelas contas de oferta e demanda de bens e serviços, de 

produção e distribuição operacional da renda, por atividades) e não puramente dos 

censos, com a possibilidade de construir as matrizes anualmente. A adoção do novo 

sistema significa alterações metodológicas em relação as matrizes anteriores (1970 e 

1975), principalmente no conceito de produção. Em 1980, foi adotado um conceito 

amplo de produção com a finalidade de se estimar, por exemplo, a parcela da economia 

não registrada nos censos econômicos, ou seja, o setor informal da economia brasileira 
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que tem participação importante no caso do Brasil (IBGE, 1989). As matrizes 

publicadas a partir de 1985 se distinguem de seus antecessores no nível de desagregação 

que desde então continua igual até o ano 199671. A partir de 1990 as matrizes são 

publicadas anualmente.   

Assim, dentro do período desse estudo, as matrizes foram construídas de formas 

diferentes. Para poder realizar uma análise de decomposição para os anos entre 1970 e 

1996 precisa-se criar um formato consistente de todas as tabelas, com respeito (a) à 

classificação das atividades e produtos, (b) à alocação das taxas e margens e a 

conseqüente valoração em preços básicos ou de consumidor, e (c) aos ajustes de 

deflação e de moeda. 

  

Alinhamento de classificação das atividades e produtos 

Para os anos mais recentes, 1985-1996, o nível de desagregação é de 42 atividades, de 

80 produtos e de cinco componentes de demanda final. Para os três qüinqüenais 

anteriores (1970, 1975 e 1980) a classificação é muito mais detalhada.72 Entretanto, 

como uma desagregação dos dados dos anos mais recentes se apresenta impossível, 

todas as tabelas são ajustadas conforme a classificação recente. Como na maioria dos 

casos a classificação mais desagregada é apenas a divisão de uma atividade em vários 

subsetores, a agregação é simples. Porém, em alguns casos não é possível uma simples 

agregação. 

Nos anos 1970 e 1975 o setor ‘administração pública’ ainda não existe como setor 

produtivo nas tabelas dos fluxos intersetoriais, mas apenas como componente da 

demanda final. Nestes dois anos, em vez de fluxos de produtos utilizados pela 

‘administração pública’ na tabela de uso – como nos anos mais recentes (1980-1996) – 

os produtos são utilizados diretamente pela componente ‘administração pública’ na 

demanda final. Conseqüentemente, para chegar a um formato único de todas as tabelas, 

                                                 
71 No ano 1996 foi publicada a última versão das tabelas de insumo-produto até hoje. 
72 No ano 1970 a classificação é de 90 atividades, 160 produtos e 11 componentes de demanda final. As 
tabelas de 1975 se dividem em 127 atividades, 261 produtos e 15 componentes de demanda final e as 
tabelas de 1980 em 90 atividades, 136 produtos e 5 componentes de demanda final. 
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para os anos 1970 e 1975 foi criado um novo setor de ‘administração pública’ nas 

tabelas de uso e de produção e os valores de uso da ‘administração pública’ na demanda 

final, foram transferidos para este novo setor. Nas tabelas mais recentes (1985-1996), 

mais de 90% da produção total do setor de ‘administração pública’ se encontram nos 

três produtos ‘administração pública’, ‘saúde pública’ e ‘educação pública’. Esses três 

valores correspondem aos únicos valores contidos na componente ‘administração 

pública’ da demanda final, sendo os fluxos dos produtos ‘administração pública’, ‘saúde 

pública’ e ‘educação pública’. Como não existe nenhum valor correspondente nos anos 

1970/75, se concluiu que esses fluxos não foram considerados na criação das tabelas de 

insumo-produto naqueles anos.73 Através de uma extrapolação dos valores respectivos 

dos anos 1980 a 1996, foram estimados os fluxos da ‘administração pública’ para 1970 

e 1975.74 Na matriz de insumos primários os valores foram ajustados da mesma forma.  

Além do setor ‘administração pública’ e seus produtos, outros setores/produtos de 

serviços privados da classificação mais recente não se encontram na categorização de 

1970 e 1975: ‘seguros’, ‘saúde e educação mercantis’, ‘aluguel de imóveis’, ‘aluguel 

imputado’. No caso dos dois primeiros acredita-se que os dois produtos estão incluídos 

nos valores que formam as atividades ‘instituições financeiras’ e ‘serviços prestados às 

famílias’, respectivamente. No caso dos produtos de aluguel se supõe que em 1970 e 

1975 esses valores monetários estavam incluídos em outros fluxos intersetoriais, assim 

que para esses dois anos o setor e os produtos de aluguel não apresentam nenhum valor. 

Na classificação mais recente existe apenas um setor fictício: o ‘dummy financeiro’. Em 

geral, a criação dos setores fictícios se dá pela necessidade de ajustes que asseguram o 

equilíbrio entre o total de insumo e o total de produção. Entretanto, nos anos 1970 e 75 

além do ‘dummy financeiro’ são considerados outros dummies: ‘peças e acessórios para 

                                                 
73 Um fato que apóia essa hipótese é que a comparação dos valores de PIB calculado a partir das tabelas 
de insumo-produto e os valores publicados pelo IPEA, o PIB dos anos 1970 e 1975 calculado pelas 
tabelas de insumo-produto resultou menor que o valor do IPEA. Depois da inclusão de valores 
caracterizando os fluxos da ‘administração pública’ o valor do PIB a partir das tabelas de insumo-produto 
se apresentou bem mais parecido com os valores publicados pelo IPEA.    
74 Devido ao fato de que na matriz de produção entre 1980 e 1996 mais de 90% da atividade 
‘administração pública’ são distribuídos entre os três produtos ‘administração pública’, ‘saúde pública’ e 
educação pública’, e apenas 10% são atribuídos a outros produtos, a estimativa foi simplificada e 100% 
da produção total da atividade ‘administração pública’ foi distribuída entre os três produtos 
correspondentes.  
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reparações industriais’,75 ‘empresas’,76 ‘sucata e resíduos recicláveis’,77 ‘erros e 

omissões’,78 ‘locação de máquinas’,79 ‘dummy de consumo pessoal’ 80 – os quatro 

primeiros fazendo parte das matrizes de 1970/75, enquanto os últimos dois se 

encontraram apenas em 1975. Nas matrizes originais de 1970 e 1975, além do dummy 

‘peças e acessórios para reparações industriais’, nenhum outro faz parte dos fluxos 

intermediários. Eles apenas entram no calculo do consumo total dos produtos que para 

1970/75 se dá pela soma do consumo intermediário das atividades, a demanda final e o 

consumo dos dummies. Como na classificação recente não existem dummies fora dos 

fluxos intermediários - o único que existe (dummy financeiro) é considerado como 

atividade -, na reclassificação os setores fictícios precisam ser realocados, 

preferivelmente junto com os respectivos setores produtivos (RAMOS, 2003).  

 

                                                 
75 A criação do setor fictício ‘peças e acessórios para reparações industriais’ se deu pelo fato que existia 
um desequilíbrio entre produção e consumo de ‘serviços de reparação e manutenção de máquinas’ (com 
consumo muito superior) e um valor alto da produção de quase todas as ‘peças e acessórios para 
máquinas’, sobre seus consumos respectivos. Isso levou a suposição que a informação originada no 
prestador do serviço se refere apenas ao valor de serviço, enquanto o consumidor inclui o material 
utilizado na reparação. Segundo RAMOS (2003), na reclassificação este setor fictício é alocado no setor 
‘fabricação e manutenção de máquinas e tratores’.    
76 No setor ‘empresas’ são incluídas todas as despesas indiretas da produção (por exemplo, publicidade e 
propaganda, combustíveis e manutenção de meios de transporte próprios, comunicação, etc.). Este setor é 
atribuído ao setor ‘serviços emprestados às empresas’ da classificação recente.    
77 Alguns dos setores produtivos consomem sucata ou outros resíduos recicláveis que podem proceder do 
próprio processo produtivo e/ou de outras atividades. Segundo RAMOS (2003), na criação das recentes 
tabelas de insumo-produto, sucata e resíduos são incluídos em ‘indústrias diversas’. Nas tabelas de 1970, 
‘resíduos’ não são considerados como dummy, e sim como produto que é consumido pelas atividades. 
Mesmo assim é realocado em ‘produtos diversos’.  
78 Apesar de que as matrizes de 1970 e 1975 consideram vários dummies para equilibrar as diferenças 
entre certos valores de insumo e de produção, ainda não se conseguiu um equilíbrio perfeito dos fluxos. 
Consequentemente, nesses dois anos é incluído um dummy adicional: o dummy ‘erros e omissões’ que 
equilibra as diferenças restantes entre a produção e o consumo dos produtos. Como esse dummy 
dificilmente é atribuível a um único setor produtivo, sem desequilibrar o sistema como um todo, e, além 
disso, como existem valores de erros e omissões positivos e negativos, optou-se por uma alocação junto 
ao componente da demanda final ‘variação de estoque’. 
79 O produto ‘serviços de locação de máquinas’ tem como único destino o setor fictício ‘dummy locação 
de máquinas’, do mesmo modo que o valor de produção desse setor fictício é nulo. O ‘dummy locação de 
máquinas’ é atribuído ao setor ‘locação de máquinas’, ou seja, ao setor ‘serviços financeiros’. 
80 O setor ‘dummy de consumo pessoal’ incorpora as diferenças entre os valores de produção e consumo 
de produtos considerados como típicos de consumo pessoal (das famílias) da demanda final. Este é o 
único dummy dentro da demanda final e na reclassificação é colocado junto com ‘consumo das famílias’. 
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Além do mais, nas matrizes do ano 1970, os dois combustíveis diesel e gasolina são 

agregados num único produto ‘diesel e gasolina’, em 1975 eles apresentam produtos 

separados e desde 1980 o diesel é alocado junto a ‘óleos combustíveis’. 

Conseqüentemente, para 1970 precisa-se extrair o diesel de ‘diesel e gasolina’. 

Utilizando a relação média de preços entre diesel e gasolina (pD/pG) de 10 países para o 

ano 1970 (GREENING, 2004), a produção total de ‘diesel e gasolina’ (XDG) e as 

quantidades consumidas dos dois combustíveis pelos setores e consumidores finais – em 

unidades físicas - (xD, xG)81 para 1970, calcula-se a parcela de diesel e gasolina através 

da equação . Segundo o cálculo, aproximadamente 72% 

correspondem à gasolina e 28% ao diesel. 
D D G G DGp x p x X+ =

A partir do ano 1980, as tabelas de insumo-produto apresentam apenas dois 

setores/produtos de distribuição das mercadorias: ‘comércio’ e ‘transporte’. Entretanto, 

em 1975 as tabelas incluem mais um setor/produto: ‘distribuição’. Segundo o IBGE 

(1984), o setor ‘distribuição’ nas tabelas de 1975 inclui atividades exercidas por 

feirantes, serviços auxiliares do comércio, leiloeiros, avaliadores e peritos e atividades 

de armazenagem. Não inclui a atividade de transporte de mercadorias – considerada em 

setores específicos – nem a atividade organizada de comércio. Devidamente este setor é 

atribuído ao setor de comércio. 

Finalmente, o produto ‘gasoálcool’ não existe nas tabelas de insumo-produto dos anos 

1970 e 1975, porque apenas em 1975 foi criado o programa PROÁLCOOL 

introduzindo uma utilização do álcool puro (da cana-de-açúcar) como combustível no 

transporte, além de uma adição de etanol à gasolina (gasolina automotiva ou 

gasoálcool). Esse fato levou a criação do produto ‘gasoálcool’ nas tabelas de insumo-

produto a partir de 1980. 

 

 

 

 

                                                 
81 Fonte de dados: Balanço Energético Nacional (MME, 2001). 
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Alocação de impostos e margens 

Bens e serviços podem ser valorados a diferentes preços: a preço de consumidor, a 

preço de produtor e a preço básico.82 Mais um problema no alinhamento das tabelas de 

insumo-produto no período entre 1970 e 1996 é a alocação variada de impostos e 

margens, com a conseqüência que as atividades e os produtos não são valoradas 

uniformemente durante todos os anos. A estrutura dos anos mais recentes (1985-96) é 

apresentada na Fig. 4-1. Aqui os impostos sobre produtos τ e margens de comércio e 

transporte µ são alocados como linhas separadas sob produtos, assim que o uso total dos 

produtos (xc*)t é valorado a preço de consumidor.83 Os fluxos dos bens e serviços nas 

linhas da matriz de uso U* e da matriz de demanda final Y* são também valorados a 

preço de consumidor. Isso significa que os impostos e margens já são incluídos, esta vez 

na matriz inteira. A produção dos setores xi*, valorada a preço básico, abrange também 

as colunas de U* e o valor adicionado bruto a preço básico v.84 Pode-se expressar o 

sistema inteiro por:85

IivUVx kikjijijj
i ,...,1;**** =∀+== ∑∑ ∑         [4.1] 

JjVYUx njnmjmijijlljii
c ,...,1;**** =∀++=+= ∑∑∑ ∑∑ µτ      [4.2] 

Nesse esquema porque os produtos são valorados a preço de 

consumidor enquanto atividades são valoradas a preço básico.  

∑∑ ≠ ** c
jj

i
ii xx

 

                                                 
82 A relação entre os três tipos de preços se define pela forma seguinte:  

   Preço de consumidor  
-  Margens de comércio e de transporte 
= Preço de produtor 
- Impostos sobre produtos 
+ Subsíduos sobre produtos 
= Preço básico 

83 A seguir, um c sobrescrito denota produtos, enquanto i denota atividades, e t significa transposição. 
84 O valor adicionado (=insumos primarios) são salarios, contribuições sociais efetivas, excedente 
operacional bruto inclusive rendimento de autonomos, impostos líquidos e subsiduos sobre produção e 
importação.  
85 Notação: índices de atividades i, produtos j, insumos primários k, destinação da demanda final l, taxas 
m e margens n, com os números totais I, J, K, L, M, N, respectivamente. 
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Fig. 4-1: Estrutura uso-produção das tabelas de insumo-produto do Brasil para os anos 1985-1996 

Nos anos anteriores (1970-1980) as margens µU e µY são apenas incluídas nos produtos 

‘margem de comércio e de transporte’ tanto na matriz U quanto na matriz Y. 

Conseqüentemente, os valores nas duas linhas em U e Y são iguais aos serviços 

diretamente demandados mais as margens de comércio e de transporte (Fig. 4-2). 

Impostos são adicionados como linhas separadas τU e τY, agora sob setores. Neste caso, 

os produtos são valorados a preço básico, assim que ix xc= . Agora o equilíbrio entre 

produção e consumo se apresenta da seguinte forma: 

∑∑∑ ∑∑ +++== mimkikninjijijj
i vUVx UU τµ        [4.3] 

JjIiVYUx ijinlljllniijii
c ,...,1,,...,1;YU =∀=∀=+++= ∑ ∑∑∑∑ µµ       [4.4] 
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Fig. 4-2: Estrutura uso-produção das tabelas de insumo-produto do Brasi
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Desde o uso do critério de homogeneidade como das suposições mais importantes na 

análise de insumo-produto, o Sistema de Contas Nacionais recomenda definir os preços 

nas tabelas de insumo-produto tão homogêneos quanto possível, preferivelmente em 

preços básicos (UN, 1999).86 Por essa razão, se convertem todas as matrizes ao nível 

dos anos mais antigos (1970-80) – como na Fig. 4.2 -, devido ao fato de que nestes anos 

o sistema é uniformemente valorado a preços básicos. Vale ressaltar que o cálculo dos 

coeficientes técnicos a partir das tabelas de insumo-produto mais recentes pelo IBGE 

também se baseia nas tabelas conforme a Fig. 4-2. 

Para transformar o sistema recente em o sistema antigo os seguintes passos são 

necessários: (a) remover as linhas τ e µ da classificação de produtos; (b) subtrair 

impostos sobre produtos e margens de todos os valores em U* e Y* e adicionar os 

valores de µU e µY diretamente aos dois produtos ‘comércio’ e ‘transporte’ em U e Y; 

(c) colocar impostos sobre produtos τ pagos pelas atividades na demanda intermediária 

em linhas separadas da classificação de atividades. Esses passos podem ser descritos 

pelas seguintes equações:    

( ) ∑ ∑ ∑−−= njnmjmiji
tc Vxa µτ*)(          [4.5] 

∑
∑∑∑∑∑∑∑

+

−−++−−=
Y

),(

),(*)(

lTCi

jlljlljlliTCijiijiijii YUxb

µ

µτµµτ YYUUUc

                                                

    [4.6] 

( ) ∑∑ ∑ ∑ +++= UU
),()( mimkikiTCnjij

ti vUxc τµ        [4.7] 

IiVVxd ijjijj
i ,...,1;*)( =∀== ∑∑          [4.8] 

 

 

 

 
86 Por causa de diferenças nas margens de comércio e de transporte, dos impostos e subsídios sobre um 
certo produto, um produto pode ser vendido á diferentes preços de consumidor. Em outras palavras, o 
preço de consumidor pode variar para o mesmo produto pelas seguintes razões:  

(a) Margens de comércio variam entre as transações dependendo se os bens são comprados diretamente 
de produtores, pelo mercado atacado ou varejo. 

(b) Margens de transporte dependem do modo de transporte e da distância entre o lugar da origem e do 
destino. 

(c) Impostos sobre produtos são normalmente baseados no propósito para qual os produtos são utilizados. 
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Conversão de moeda e inflação 

Normalmente, os dados disponibilizados pelas tabelas de insumo-produto se referem a 

valores monetários e não a quantidades. Estes valores se definem pela quantidade 

produzida (na produção) ou consumida (nos insumos) multiplicada pelo preço de cada 

produto. Além da suposição pouco realista que há um preço único dentro de um grupo 

de produtos, existe outro problema com respeito a preços: os preços relativos dos bens e 

serviços produzidos variam ao longo do tempo, principalmente se o período se estende a 

várias décadas como no caso desse estudo. Se os preços se modificam durante os anos, 

o mesmo acontece com os coeficientes aij e αij, mesmo que os fatores tecnológicos 

subjacentes continuem constantes. Devido à necessidade de se derivar tabelas de 

insumo-produto que permitam fazer comparações consistentes, precisa-se deflacionar os 

valores das tabelas de todos os anos a um mesmo nível de preço.   

A deflação se apresenta mais difícil para o caso do Brasil. Dentro do período do estudo, 

a economia brasileira é caracterizada por várias conversões de moeda e problemas de 

inflação. Embora o Brasil seja uma das dez maiores economias do mundo, com uma 

taxa anual média de crescimento do PIB de 4,2% (2,1% per capita a.a.) entre 1970 e 

1996, o país teve que lidar com taxas extremas de inflação. Em 1970, a inflação 

apresentou uma taxa abaixo de 20% a.a., porém, aumentou em até 2.600% a.a. em 1993.  

Para combater a alta taxa de inflação, o governo brasileiro decidiu converter a moeda 

seis vezes entre 1970 e 1996. Conseqüentemente, a maioria das tabelas de insumo-

produto é expressa em diferentes moedas.87 Porém, apenas a introdução do Real (R$) 

em 1994 trouxe mais estabilidade. Devido a altas taxas de inflação e alterações 

freqüentes de moeda (muitas vezes no meio do ano) a estimativa de um índice de preço 

para cada produto se apresenta difícil. Como no caso do Brasil não existe nenhum 

índice de preço que abranga todos os produtos para todos os anos entre 1970 e 1996, 

assume-se uma taxa uniforme para todos os produtos. Com o propósito de alinhar os 

                                                 
87 Dentro do período de estudo (1970-96) a moeda brasileira se alterou da seguinte forma: 1970: Cruzeiro 
(Cr$); 1984: Cruzeiro (eliminados os centavos) (Cr$) – Cr$ 1 = Cr$ 1,00; 1986: Cruzado (Cz$) – Cz$ 
1,00 = Cr$ 1.000; 1989: Cruzado Novo (NCz$) – NCz$ 1,00 = Cz$ 1.000,00; 1990: Cruzeiro (Cr$) – Cr$ 
1,00 = NCz$ 1,00; 1993: Cruzeiro Real (CR$) – CR$ 1,00 = Cr$ 1.000,00; 1994: Real (R$) – R$ 1,00 = 
CR$ 2.750,00 (MPS, 2002).   
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dados de todas as matrizes de insumo-produto, convertem-se os valores para R$ de 

2003. 
Tab. 4-1: Produto Interno Bruto do Brasil sob diferentes valores para o período de 1970-1996 

Ano PIB [valor nominal]88 
(a) 

PIB [valor 
nominal, 103R$]; 
valor obtido pelas   
tabelas de insumo-

produto           
(b) 

PIB [valor 
nominal],  

103 R$]; valor 
obtido no 
IPEAdata    

(c) 

PIB [valor real, 103 
R$2003] (d) 

Fator de 
conversão 

(d)/(a) 

1970 210.755 106 Cr$ 0,0001086 0,0001 423.321.569 2,0064

1975 964.488 106 Cr$ 0,0003507 0,0004 683.952.149 0,7439

1980 11.690.557 106 Cr$ 0,00425 0,0045 968.376.350 0,0828

1985 1.262.549 109 Cr$ 0,4591 0,4755 1.031.617.057 0,8171

1990 31.759.185 106 Cr$ 11.549 11.549 1.132.109.524 0,0356

1991 165.786.498 106 Cr$ 60.286 60.286 1.143.774.693 6,8991

1992 1.762.636.611 106 Cr$ 640.959 640.959 1.137.551.721 0,6454

1993 38.767.064 106 CR$ 14.097.114 14.097.114 1.193.572.184 30,7883

1994 349.204.679 103 R$ 349.204.679 349.204.679 1.263.430.433 3,6180

1995 646.191.517 103 R$ 646.191.517 646.191.517 1.316.795.127 2,0378

1996 778.886.727 103 R$ 778.886.727 778.886.727 1.351.803.306 1,7356

Nota: Os anos apresentados correspondem aos anos das tabelas de insumo-produto publicadas. 
Fontes: Elaboração própria, baseada nos dados de IPEAdata (2004), IBGE (1979, 1984, 1989, 2002)  

O fator de conversão da moeda original de todas as tabelas de insumo-produto para 

R$2003 se calcula dividindo valor do PIB em valor real (d) pelo valor do PIB em valor 

nominal (a) para cada ano. O valor obtido inclui ajustes relacionados à inflação e à 

conversão de moeda. Multiplicando os valores das matrizes de insumo-produto (em 

valor nominal) pelo fator calculado, se chega a matrizes alinhadas – todas em valores 

reais de R$2003. Vale ressaltar que as duas colunas (b) e (c) apresentam o PIB em valor 

nominal em R$2003. A variação entre os dois itens é causada pelas diferenças nas fontes 

de dados. Os valores de (b) são calculados a partir das próprias matrizes de insumo-

produto,89 enquanto os valores de (c) são extraídos das tabelas disponibilizadas pelo 

                                                 
88 As abreviaturas podem enganar, pois Cr$1990 1,00 = Cr$1985 1.000.000,00.  
89 O calculo do PIB feito a partir das tabelas de insumo-produto se basea na ótica de produção do PIB, ou 
seja, o PIB é igual à produção total das indústrias a preço básico menos o consumo intermediário das 
indústrias a preço de consumidor mais os impostos (menos subsídios) sobre produtos. 
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IPEA.90 Pode-se observar que antes de 1990, os valores calculados a partir das matrizes 

de insumo-produto e os valores obtidos a partir das Contas Nacionais não são iguais. O 

motivo encontra-se no fato de que antes de 1990 o cálculo do PIB publicado pelo IPEA 

não havia sido integrado ao Novo Sistema de Contas Nacionais (NSCN) e sim no 

Sistema de Contas Nacionais Consolidadas. A partir de 1990, o IPEA calcula o PIB 

através de integração ao NSCN. Ao contrário, a construção das tabelas de insumo-

produto pelo IBGE se baseou a partir de 1980 no NSCN. 

Para verificar a magnitude desses fatores calcula-se a relação do salário mínimo em 

R$2003 e em valores correntes (Tab. 4.2, (b)/(a)). Idealmente, o salário mínimo deve 

refletir o valor de uma cesta básica média. Assumindo que o conteúdo de poder de 

compra dessa cesta não mudou ao longo do tempo, essa relação apresenta um outro 

índice de inflação. Pode-se observar que os fatores de conversão baseados no salário 

mínimo são de uma magnitude similar dos fatores baseados no PIB. Esse resultado 

justifica a utilização dos fatores de conversão calculados. 

Tab. 4-2: Evolução do salário mínimo em valores correntes e reais 

 
1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

SM 
(valor 
corrente) 
 (a) 

187,2 

Cr$ 

532,8 

Cr$ 

5.789 

Cr$ 

600 103 

Cr$ 

8.837 

Cr$ 

63 103  

Cr$ 

522 103

Cr$ 

18.760 

CR$ 

70 

R$ 

100 

R$ 

120 

R$ 

SM 
(valor  
(real, R$ 
2003) (b)  

225,2 

 

238,4 

 

264,5 

 

242,7 

 

125,5 

 

155,6 

 

103,2 143,3 

 

142,8 

 

167,2 

 

171,6 

 

Fator SM 
(a)/(b) 
 

1,20 0,45 0,046 0,41 0,014 2,47 0,20 7,64 2,04 1,67 1,43 

Fonte: IPEAdata (2004) 

Com esse alinhamento (reclassificação dos setores/produtos das tabelas 1970/75/80, 

realocação dos impostos e margens das tabelas de 1985-1996, ajuste monetário, 

considerando inflação e conversão de moeda), as matrizes de insumo-produto 

apresentam o mesmo formato:  

                                                 
90 As séries temporais de PIB disponibilizadas pelo IPEA são obtidas do Novo Sistema de Contas 
Nacionais (a partir de 1990) e do Sistema de Contas Nacionais (para os anos 1970/75/80/85) do IBGE. 
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- nível de desagregação: 42 atividades, 80 produtos, 5 componentes da 

demanda final,  

- dados das tabelas de produção e de uso valorados a preço básico, 

- em valores de R$2003. 

A partir dessa classificação uniforme é possível fazer comparações consistentes ao 

longo do período do estudo.91  

 

4.1.2. Dados energéticos e ambientais 

Os dados energéticos necessários para esse estudo são disponibilizados pelo Balanço 

Energético Nacional do Brasil (BEN). Como já foi mencionado, posteriormente os 

valores de consumo energético são convertidos em dados ambientais (neste caso a 

emissão de CO2). Essa conversão se dá a partir de utilização de fatores de conversão 

(MCT, 2002). Como o objetivo desse estudo é determinar as forças motrizes dentro da 

economia brasileira que levaram a mudanças no consumo de energia e as emissões de 

CO2 associadas, antes de tudo precisa-se definir o que é considerado consumo 

energético neste caso específico.  

Para traçar o consumo total de energia de uma economia, evitando dupla contagem de 

energia primária e secundária, existem, principalmente, duas possibilidades. Primeiro, o 

consumo de energia é considerado equivalente à Oferta Interna Bruta de Energia, onde: 

 

OIE =  Produção de energia primária + importação ± variação de estoques –  

         exportação – energia não-aproveitada/reinjeção92

                                                 
91 Porém, apesar de uma reclassificação dos setores/produtos dos primeiros três anos, ainda existem 
algumas deficiências no alinhamento das matrizes. Por exemplo, a alocação de ‘erros e omissões’ à 
componente da demanda final ‘variação de estoque’ pode levar a distorções dos resultados finais.  
 
92 Importação, variação de estoques, exportação e energia não-aproveitada/reinjeição se referem tanto às 
fontes de energia primária quanto às fontes de energia secundária. 
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A vantagem dessa abordagem é a inclusão de todas as perdas de transformação 

(diferença entre os valores de energia primária e secundária em unidades físicas, ou 

seja, a diferença nos valores antes e depois da transformação), de distribuição e de 

armazenagem no consumo de energia total. Porém, por outro lado, surge o problema de 

como distribuir todos os valores energéticos entre as atividades consumidoras. Uma 

alternativa seria a distribuição do consumo energético entre as atividades segundo seu 

consumo em valores monetários (das tabelas de insumo-produto), que certamente não 

sempre é válido. 

A segunda abordagem considera apenas o consumo final de energia, onde a distribuição 

do consumo energético entre os setores consumidores pode ser feita com mais detalhe 

segundo os dados físicos do BEN. Essa técnica parece mais perto da realidade, 

entretanto, não inclui as perdas de transformação de energia primária em secundária, 

nem as perdas de distribuição e armazenagem.  

Nesse estudo, tenta-se fazer um compromisso entre as duas abordagens. A oferta interna 

bruta de energia é igual ao consumo final de energia, mais as perdas de transformação e 

de distribuição e armazenagem, mais os ajustes. Decidiu-se pelo segundo conceito, 

porém, incluindo todas as perdas. No BEN as perdas de transformação são atribuídas ao 

centro de transformação, enquanto as perdas de distribuição e armazenagem são 

distribuídas segundo a respectiva fonte energética. Na inclusão de todos os tipos de 

perdas precisa-se atribuir as perdas à fonte de energia e ao setor onde essa energia é 

consumida.  Como, normalmente, existe um setor de transformação para cada fonte, 

essa alocação é feita de uma forma simples. Por exemplo, as perdas nas refinarias de 

petróleo na transformação de petróleo em fontes energéticas derivadas de petróleo são 

consideradas perdas de petróleo no setor de ‘refinarias de petróleo’. A única exceção 

encontra-se nas centrais elétricas. Elas utilizam diferentes fontes primárias e 

secundárias na produção de eletricidade. Neste caso as perdas são distribuídas entre as 

fontes utilizadas segundo sua participação na geração de energia elétrica. As perdas de 

distribuição e armazenagem são consideradas consumo da respectiva fonte no setor 

energético. Esta alocação aumenta a intensidade energética desse setor, porém este 

procedimento se justifica pela natureza das perdas.    
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O método utilizado consegue abranger o total de energia consumida por uma economia, 

levando em conta fontes energéticas importadas e exportadas.  

O Balanço Energético Nacional contem 24 fontes energéticas (9 fontes primárias e 15 

fontes secundárias) e distingue 10 centros de transformação e 20 setores de consumo 

final. Para tornar os sistemas das tabelas de insumo-produto e do BEN compatíveis, 

precisa-se ou agregar a classificação das atividades da matriz de insumo-produto (de 42 

atividades e 80 produtos) ao nível do BEN ou desagregar a classificação do Balanço 

Energético ao nível das tabelas de insumo-produto. Ao contrário de MACHADO 

(2002), neste estudo decidiu-se utilizar a classificação no nível mais desagregado das 

tabelas de insumo-produto. Essa decisão se justifica pela busca de um elevado grau de 

detalhe das informações resultando do estudo. O nível de agregação da maioria das 

atividades consumidoras de energia do BEN é menos detalhado que nas tabelas de 

insumo-produto (exceção: “transporte”, “siderurgia” e “minerais não metálicos”). A 

desagregação dos setores do BEN conforme à classificação das matrizes de insumo-

produto segue o Código de Atividades da Receita Federal,93 também publicada no 

capitulo D “Tratamento das informações” do BEN de 1997. O resultado dessa 

reclassificação dos setores é sumarizado na Tab. 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93 Portarias n.o 907, de 28 de agosto de 1989, e n.o 962, de 29 de dezembro de 1987 – DOU de 31/12/87 – 
Seção I, pg. 23058. 
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Tab. 4-3: Reclassificação dos setores do Balanço Energético Nacional de acordo com a classificação 
dos setores segundo as Tabelas de Insumo-Produto do Brasil 

 
Setores segundo o Balanço Energético 

Nacional 

 
Setores segundo as Tabelas de Insumo-Produto do  

Brasil 
Refinarias de petróleo 18 Refinarias de petróleo 

Plantas de gás natural 18 Refinarias de petróleo 

Usinas de gaseificação 01 Agropecuária (para gaseificação de biomassa)  
05 Siderurgia (para gaseificação de carvão) 

Coquerias 05 Siderurgia 

Ciclo do comb. Nuclear 33 Serviços industriais de utilidade pública  

Centrais elétricas de serviços públicos 33 Serviços industriais de utilidade pública 

Centrais elétricas de autoprodução 33 Serviços industriais de utilidade pública 

Carvoarias 01 Agropecuária 

Destilarias 17 Elementos químicos 

Outras transformações 18 Refinarias de petróleo 

Setor energético 03 Extração de petróleo, gás natural e carvão  
17 Elementos químicos 
18 Refinarias de petróleo 
33 Serviços industriais de utilidade pública 

Residencial Demanda Final: Consumo das Famílias  

Comercial 35 Comercio 
37 Comunicação 
38 Serviços financeiros 
39 Serviços prestados às famílias 
40 Serviços prestados às empresas 
41 Aluguel 
43 Serviços pessoais 

Público 42 Administração pública 

Agropecuário 01 Agropecuária 

Rodoviário 36 Transporte 

Ferroviário 36 Transporte 

Aéreo 36 Transporte 

Hidroviário 36 Transporte 

Cimento 04 Minerais não metálicos 

Ferro-gusa e aço 05 Siderurgia 

Ferro-ligas 05 Siderurgia 

Mineração e pelotização 02 Extrativa mineral 

Não-ferrosos e outros metalúrgicos 06 Metalúrgica não-ferrosos 
07 Outros metalúrgicos 

Química 17 Elementos químicos 
19 Químicos diversos 
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Setores segundo o Balanço Energético 

Nacional 

 
Setores segundo as Tabelas de Insumo-Produto do  

Brasil 
Alimentos 25 Café 

26 Beneficiamento de produtos vegetais 
27 Abate de animais 
28 Indústria de laticínios 
29 Indústria de açúcar 
30 Fabricação de óleos vegetais 
31 Outros produtos alimentares 

Têxtil 22 Indústria têxtil  

Papel e celulose 15 Papel e gráfica 

Cerâmica 04 Minerais não metálicos 

Outros setores 04 Minerais não metálicos 
08 Máquinas e tratores 
10 Material elétrico 
11 Equipamentos eletrônicos 
12 Automóveis, caminhões e ônibus 
13 Outros veículos e peças 
14 Madeira e mobiliário 
16 Indústria da borracha 
20 Farmacêutica e perfumaria 
21 Produtos de plástico 
23 Artigos do vestuário 
24 Fabricação de calçados 
32 Indústrias diversas 
34 Construção 

 

O próximo passo da desagregação é a distribuição do consumo energético em unidades 

físicas por fonte do setor entre seus novos subsetores. Para isso, é necessário que cada 

fonte energética seja representada por um produto consumido na tabela de uso. A Tab. 

4.4 demonstra a atribuição feita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 104



Tab. 4-4: Reclassificação das fontes energéticas segundo o Balanço Energético aos setores das 
Tabelas de Insumo-Produto do Brasil 

Fontes energéticas segundo o Balanço 
Energético Nacional 

Setores das Tabelas de Insumo-Produto do  
Brasil 

Lenha, carvão vegetal 0199 Outros produtos agropecuários 
Petróleo 0301 Petróleo e gás 
Carvão vapor e metalúrgico 0302 Carvão e outros 
Coque de carvão mineral, alcatrão 0501 Produtos siderúrgicos básicos 
Produtos de cana-de-açúcar, álcool etílico anidro 
e hidratado 

1702 Álcool de cana e de cereais 

Gasolina 1801 Gasolina pura 
Óleo diesel, óleos combustíveis 1802 Óleos combustíveis 
Gás natural, GLP, nafta, querosene, gás de 
cidade e de coqueria , outras secundárias de 
petróleo, produtos não-energéticos de petróleo 

1803 Outros produtos do refino 

Outras fontes primárias 3201 Produtos diversos 
Urânio, energia hidráulica, eletricidade   3301 Serviços industriais de utilidade pública 

 

A idéia dessa distribuição é que a realocação do consumo energético em unidades 

físicas de cada setor do BEN entre seus subsetores acontece segundo seu consumo 

monetário intermediário de cada fonte energética. Essa hipótese não é totalmente viável, 

porque ela parte da suposição que cada atividade paga o mesmo preço pela fonte 

energética, um fato que não é verdade no caso do Brasil. Entretanto, partindo da 

suposição de que cada subsetor desagregado paga o mesmo preço de energia como o 

setor principal antes da desagregação, essa hipótese não está longe da realidade.94

Depois dessa reclassificação resulta uma matriz, onde as linhas representam as 24 

fontes energéticas do BEN e as colunas as 42 atividades das tabelas de insumo-produto. 

Assim, a matriz pode ser vista como certa matriz de uso, descrevendo como a energia 

primária e secundária (perdas incluídas) é consumida pelos setores da economia 

brasileira, porém essa vez não em unidades monetárias, mas sim em unidades físicas. 

                                                 
94 Em alguns poucos casos, existe consumo de uma fonte energética por certa indústria conforme o BEN, 
porém não há nenhum consumo intermediário monetário dessa fonte nas tabelas de insumo-produto. Isso 
é o caso de carvão consumido pelo setor “mineração” nos anos 1970/75/80/85/90 e de coque consumido 
pelos setores “mineração” e “setor energético” nos anos 1991/92/93. Em vez de ponderar o consumo 
energético dessa fonte segundo seu consumo intermediário monetário, a distribuição é feita com respeito 
à produção total do setor correspondente. Em outras palavras, essa suposição parte da idéia que o 
consumo de certa fonte energética de um setor depende do valor monetário da sua produção total. Essa 
hipótese não é perfeita, mas como apenas acontece em casos raros, não deve distorcer muito o resultado.   
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O presente trabalho utiliza os dados do Balanço Energético publicado depois de 2001, 

ou seja, depois da adoção dos critérios internacionais para a conversão das unidades 

físicas das fontes de energia em uma unidade padrão. A nova metodologia de 

contabilzação das diferentes fontes de energia permite comparações diretas com outros 

países.95 Para poder comparar a Oferta Interna Bruta de Energia entre países com 

diferentes estruturas de geração hidráulica e térmica, é comum a utilização de critérios 

de equivalentes térmicos, que tratam a energia hidráulica como se fosse originada de 

usinas termelétricas. No caso de energia hidráulica e eletricidade o valor teórico é de 1 

kWh = 860kcal (segundo o primeiro principio da termodinâmica). Porém, até 2001, o 

BEN utilizou um critério de equivalência térmica, onde 1 kWh = 3132 kcal, um fator 

que corresponde ao valor de eficiência média das usinas termelétricas brasileiras de 

27,5%. A utilização desse critério resultou em valores de 3,62 vezes maiores que na 

aplicação do critério teórico. (MME, 1999; 2003) Para evitar essas distorções e permitir 

comparações diretas com as estatísticas energéticas de outros países, a nova 

metodologia empregada na contabilização dos dados energéticos calcula os valores 

segundo o critério teórico, aplicando-nos para todas as fontes o poder calorífico inferior 

(PCI), considerando um petróleo de referencia de 10.000 kcal/kg (MME, 2003).  

Finalmente, para contabilizar apenas as fontes de energia utilizadas para o uso 

energético, extraí-se do consumo final o consumo final não-energético.  

Segundo o BEN, o consumo final de gasolina e álcool é totalmente atribuído ao setor de 

transporte. Esse fato significa que todos os consumidores finais, sendo automóveis 

privados, caminhões, táxis, etc., fazem parte do setor de transporte. Como as tabelas de 

insumo-produto diferenciam entre consumo intermediário e consumo final de todos os 

produtos, é necessário distribuir o consumo de gasolina e álcool entre o uso 

intermediário (pelo setor de transporte) e o uso final (pelas residências). Segundo 

TOLMASQUIM e SZKLO (2000), em 1995 a participação do consumo de gasolina por 

veículos leves é de aproximadamente 96% do consumo total de gasolina, enquanto 

100% do álcool são consumidos por veículos leves. Partindo da suposição que o uso de 

                                                 
95 Os novos criterios adotados correspondem com os criterios da Agencia Internacional de Energia (IEA), 
do Conselho Mundial de Energia (WEC) e do Departamento de Energia dos Estados Unidos (DOE). 
(MME, 2003) 
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gasolina e álcool pelos veículos leves representa o consumo dos combustíveis pela 

demanda final da economia, 4% do consumo de gasolina são atribuídos ao próprio setor 

de transporte e 96% à demanda final. Além disso, 100% do uso de álcool são atribuídos 

à demanda final. Para os outros anos é assumida a mesma porcentagem de distribuição 

do consumo energético entre a demanda final e o setor de transporte.    

As emissões de CO2 associadas ao uso de fontes energéticas se dão principalmente pela 

queima dos combustíveis fósseis.96 Conseqüentemente, devem-se calcular as emissões 

geradas pela queima atribuindo fatores de conversão ao uso das fontes energéticas 

emissores de CO2. Esses fatores foram definidos nas Diretrizes Revisadas de 1996 do 

Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC, 1997) com base na 

abordagem bottom-up e ajustados ao caso do Brasil pelo MCT (2002). No presente 

trabalho aplicam-se os fatores de emissão líquida. Essa abordagem leva em conta o CO2 

caputurado durante o crescimento da biomassa, estabelecendo um balanço entre o CO2 

emitido na queima e capturado ao longo do crescimento da planta.97  

A Tab. 4-5 apresenta os fatores de conversão empregados neste trabalho.  

 

 

 

 

                                                 
96 Segundo alguns estudos, por exemplo, ROSA e SCHAEFFER (1994; 1995) e ROSA et al., (1996), 
grandes hidrelétricas podem emitir gases de efeito estufa (CO2 e CH4) se a parte submersa da biomassa 
dos reservatórios se decompõe. Porém, como ainda não existem dados confiáveis sobre as quantidades de 
emissão, é considerado um valor igual a zero para fontes energéticas não-fósseis, um fato que 
corresponde à metodologia recomendada internacionalmente (IPCC, 1996). 
97 Para evitar uma dupla contagem de energia primária e secundária, no calculo de energia total não foi 
contado a energia primária que entra nos centros de transformação. Porém, na transformação dessa 
energia pode ser emitido CO2 que tem que ser levado em conta. Além disso, neste trabalho a abordagem 
escolhida para o calculo do consumo total de energia pela economia brasileira inclui perdas de 
transformação, de distribuição e de armazenagem. Assim, os fatores de conversão de energia para 
emissão de CO2 não podem ser aplicadas diretamente, pois essas perdas não são consideradas emitentes 
de CO2. Conseqüentemente, a conversão é feita a partir de valores de consumo de energia considerando a 
queima dos combustíveis nos centros de transformação e no consumo final, excluindo as perdas.  
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Tab.  4-5: Fatores de conversão de consumo de energia em TJ para emissão de CO2 em toneladas98

Fonte energética Fator de 
conversão 

Fonte energética Fator de 
conversão 

Fonte energética Fator de 
conversã
o 

Petróleo 20,0 Outras primárias 20,0 Urânio c/ UO2 0 

Gás natural 15,3 Óleo diesel 20,2 Eletricidade 0 

Carvão vapor 25,8 Óleo combustível 21,1 Carvão vegetal 32,2 

Carvão metalúrgico 25,8 Gasolina 18,9 Álcool 0 

Urânio U308 0 GLP 17,2 Outras secund. petr. 20,0 

Energia hidráulica 0 Querosene 19,6 Alcatrão 25,8 

Lenha99 29,9 
Gás 
canalizado/coqueria
100

15,3   

Produtos de cana 0 Coque 25,8   

Fonte: MCT (2002) 

 

 

 

 

                                                 
98 Dentro do BEN (MME, 2003), os dados energéticos são apresentados em toneladas equivalentes de 
petróleo (tep), todos em poder calorífico inferior. A conversão para TJ se dá pela equação 1 tep=41,87 
109 J. 
99 Segundo MCT (2002), no caso do consumo de lenha como combustível alguns fatores especiais devem 
ser levado em conta: (a) Para a utilização de lenha via queima direta, a quantidade da lenha renovável 
varia de acordo com o setor de consumo. No setor residencial, a metade do consumo de lenha energética 
é considerada renovável, devido ao tipo de coleta. Uma parcela equivalente aplica-se ao setor de 
transporte, onde o uso de lenha restringe-se a poucas regiões. No setor industrial, apenas 20% da lenha 
consumida tem origem renovável, através de programas de reflorestamento. Para os setores comercial, 
público e agropecuário foi adotado o mesmo valor. Para as usinas autoprodutoras de eletricidade, 
considerou-se que toda a lenha consumida é renovável. (b) Além disso, no uso da lenha diferencia-se 
entre a queima direta e a lenha para carvoejamento, com fatores de conversão  29,9 e 12,4 tC/TJ, 
respectivamente.        
100 O item “gás” no BEN inclui dois tipos de gás: gás canalizado e gás de coqueria. Ambos os tipos 
emitem diferentes quantidades de CO2 por TJ consumido, 15,3 e 29,5 tCO2/TJ, respectivamente. A 
distinção não é complicada, devido ao fato que o gás de coqueria é apenas consumido onde produzido, ou 
seja, na siderurgia.  
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4.2. FORMALIZAÇÃO DO MODELO DE INSUMO-PRODUTO 

ENERGÉTICO/AMBIENTAL PARA DECOMPOSIÇÃO 

Formalizando o modelo de insumo-produto para a aplicação a assuntos energéticos/ 

ambientais precisa-se tomar algumas decisões que preparam o modelo para a análise de 

decomposição estrutural. A seguinte seção apresenta com mais detalhe as decisões 

tomadas. 

Abordagem atividade-por-atividade ou atividade-por-produto? 

O modelo de insumo-produto básico (abordagem atividade-por-atividade) descreve os 

fluxos entre os setores industriais de uma economia. Conseqüentemente, a produção 

total de uma atividade representa a soma de toda produção designada a essa atividade, 

sem distinguir entre produtos primários e secundários. Para levar em conta que uma 

atividade, normalmente, produz produtos diferentes, uma alternativa é a utilização de 

uma estrutura de produção e de uso (make-use-framework), que diferencia 

explicitamente entre setores e produtos,101 e entre consumo intermediário e final.  

A matriz de produção V descreve a produção de J produtos por I atividades, enquanto a 

matriz de uso U descreve como esses J produtos são utilizadas por todas as I atividades. 

As tabelas de produção e de uso são muito ligadas, de forma que a produção de cada 

produto tem que ser igual ao uso deste produto (pela demanda intermediária e final), se 

é valorada ao mesmo preço. Além disso, o valor da produção total de uma atividade tem 

que ser igual aos custos dessa produção (insumos).102 Esse princípio básico é utilizado 

para equilibrar as duas tabelas. 

Para retratar com mais detalhe as interdependências dos setores industriais da economia 

brasileira, este estudo emprega dados extraídos das tabelas de produção e de uso e se 

baseia conseqüentemente na abordagem produto-por-atividade. 

 

                                                 
101 Segundo o anual de usuário das Nações Unidas (United Nations, 1999), uma indústria consiste em um 
grupo de estabelecimentos do mesmo tipo de atividade, ou similar. Os termos ‘bens e serviços’ e/ou 
‘produtos’ podem ser utilizados como sinônimos de commodities. 
102 Os insumos requeridos pelo processo industrial não sao apenas as commodities mas também os 
insumos de valor adicionado. 
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Hipótese de tecnologia da atividade ou do produto?  

Devido ao uso da abordagem produto-por-atividade, em vez de atividade-por-atividade, 

o cálculo dos coeficientes técnicos diretos aij e totais αij deve ser feito de maneira 

diferente. Para a derivação dos coeficientes técnicos totais, ou seja, da matriz inversa de 

Leontief, a matriz A precisa ser simétrica, apresentando o mesmo número de linhas e 

colunas. Porém, as matrizes de produção e de uso não são simétricas pelo fato que 

normalmente vários produtos são associados a uma atividade, de forma que o número 

de produtos excede o número de atividades. A Fig. 4-3 visualiza este fato para o caso 

das matrizes brasileiras.    
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Fig. 4-3: Abordagem produto-por-atividade (separação da tabela básica de insumo-produto em 
tabela de produção V e de uso U), com demanda final Y e a produção total das atividades xi e dos 

produtos xc  

O calculo dos coeficientes técnicos diretos na abordagem produto-por-atividade é 

parecido com o calculo dos coeficientes diretos (matriz A) baseados em uma tabela de 

insumo-produto básica (simétrica) na abordagem atividade-por-atividade, aij=xij/xj, 

como apresentado no capitulo III. Para diferenciar os coeficientes técnicos diretos 

derivados de uma matriz simétrica (atividade-por-atividade) dos coeficientes derivados 

da matriz de uso, os primeiros são designados de aji e os últimos de bij: 

   
j

ij
ij x

u
b =               [4.9] 
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ou em forma matricial: 

             [4.10] 1)ˆ( −= iXUB

onde uij são os elementos da matriz de uso U e xj o total da produção da atividade j 

(equivalentes ao 103iX̂ ). Agora, os elementos b  da matriz B expressam o insumo do 

produto i necessário para produzir uma unidade monetária do output da atividade j.  

ij

Entretanto, a derivação da matriz inversa de Leontief (I-A)-1 se apresenta um pouco 

mais complicado, devido à necessidade de uma matriz simétrica A. No caso da 

abordagem produto-por-atividade, B não é simétrica.104  

Para a criação de uma matriz simétrica precisa-se incluir a matriz de produção V 

(atividade-por-produto), agora dividindo os elementos vij pelo vetor de produção total 

de produtos xc: 

   
j

ij
ij x

v
d =             [4.11] 

ou em forma matricial: 

             [4.12] 1)ˆ( −= cXVD

onde dij são os elementos da matriz D – também chamada de matriz de cota de mercado 

(market-share). Com a decisão de dividir V pela matriz diagonal de produção total de 

produtos, e não pela matriz diagonal da produção total das atividades, aceita-se a 

hipótese de tecnologia da atividade, assumindo que - já que um produto pode ser 

produzido por diferentes setores - a tecnologia da produção de um produto depende de 

cada atividade que produz o bem ou serviço. Assim, a produção de cada produto não é 

definida pelas características técnicas do produto e sim pelas peculiaridades de cada 

atividade. 

Se, ao contrário, a matriz de produção V é dividida pela matriz diagonal de produção 

total das atividades, fala-se da aceitação da hipótese de tecnologia do produto, 

assumindo que a tecnologia de produção de um produto é igual em qualquer atividade:  

                                                 
103 O chapéu a cima do X indica que se trata de uma matriz diagonal, transformando o vetor x da 
produção industrial total em uma matriz onde os valores diagonais representam os elementos xj do vetor 
da producao total industrial e valores de zero em todas as outras posições da matriz. 
104 No caso da matriz de uso das tabelas de insumo-produto brasileiras, se tem uma matriz de 80 produtos 
(linhas) e 43 indústrias (colunas) – compara Fig. 4-3. 
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i

ij
ij x

v
c =             [4.13] 

ou em forma matricial: 

             [4.14] 1)ˆ( −= iXVC

Segundo NAÇÕES UNIDAS (1999), essa hipótese é superior à hipótese de tecnologia 

de atividade, porque é economicamente mais plausível. Porém, uma grande vantagem 

da hipótese da tecnologia de atividade é que as matrizes B e D podem ser assimétricas, 

não criando problemas na derivação de L, como no caso da hipótese de tecnologia do 

produto, onde C precisa ser invertido, o que é impossível devido ao fato que C é 

assimétrica.105

Por tais razões e de acordo com MACHADO (2002), o estudo emprega a hipótese da 

tecnologia da atividade. Segundo MACHADO (2002), essa hipótese é particularmente 

adequada no tratamento de produtos energéticos, porque, em geral, a produção desses 

bens é caracterizada pelo processo peculiar de cada setor. Por exemplo, o insumo do 

produto ‘eletricidade’ varia bastante conforme a indústria de geração seja em centrais 

elétricas (no setor ‘serviços industriais de utilidade pública’) ou nas unidades de co-

geração (por exemplo, nos setores ‘papel e celulose’, ‘siderurgia’, ‘alimentos e 

bebidas’, etc.). 

Uma vez obtidas as matrizes B e D, pode se calcular através de multiplicação de B e D 

uma matriz simétrica, a partir de qual a matriz inversa de Leontief L será derivada. 

Segundo MILLER e BLAIR (1985), empregando a hipótese de tecnologia da atividade, 

existem duas formas para chegar a L, dependendo se o objetivo da agregação é uma 

matriz L em forma atividade-por-atividade ou em forma de produto-por-produto. No 

primeiro caso L=(I-DB)-1 e no segundo L=(I-BD)-1.106  

Entretanto, nesse estudo a matriz L é calculada de uma maneira um pouco diferente. Em 

vez de se decidir entre L formada por atividades ou produtos, se mantém a estrutura da 

                                                 
105 Vide MILLER e BLAIR (1985), pp.171. Comparam também GIGANTES (1970), FLASCHEL 
(1982), NAÇÕES UNIDAS (1999). 
106 Aceitando a hipotese de tecnologia de produto L se calcularia da forma seguinte: (I-BC-1)-1 (produto-
por-produto) e (I-C-1B)-1 (atividade-por-atividade) (MILLER e BLAIR, 1985). 
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abordagem produto-por-atividade (Fig. 4.3), porém, agora apresentando as matrizes de 

coeficientes técnicos diretos B e D, derivados a partir de U e V:   

 

Matriz L 
(123x123) 

 

 

 

 

 Produt

 

os (80) 
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0 ... 
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Matriz A* 

‘L=(I-
BD)-1’ 

      
 
 
   ‘L=(I-BD)-1’ 

   L=(I-A)-1

Fig. 4-4: Derivação da matriz de coeficientes técnicos diretos A e da matriz de coeficientes técnicos 
totais L no presente trabalho 

No caso do trabalho presente, o cálculo da matriz de coeficientes técnicos diretos é 

similar ao cálculo de A (na abordagem atividade-por-atividade), dividindo todos os 

elementos da matriz base pela produção total, expresso como linha somatória, chegando 

assim à matriz B (produto-por-atividade) e D (atividade-por-produto). A Fig. 4.4 

apresenta a nova matriz A* (123x123 - 43 atividades e 80 produtos) que consta de B 

(derivado de U) e D (derivado de V), e de valores de zero nos campos restantes. A 

derivação de L é feito igual ao calculo de L=(I-A)-1 na abordagem atividade-por-

atividade, já que a matriz de coeficientes técnicos diretos A* é uma matriz simétrica 

(123x123).  

Vale ressaltar, que mesmo saindo de uma matriz A* pouco comum (com mais que a 

metade dos valores igual a zero) a matriz L (123x123) apresenta as características 

típicas da matriz inversa de Leontief, sendo todos os elementos na diagonal de L maior 

ou pelo menos igual a 1. Isso significa que para fornecer uma unidade adicional de um 

certo produto à demanda final, precisa-se aumentar a produção desse produto em pelo 

menos uma unidade. Outra observação importante é que os elementos de L na parte 

listrada da Fig. 4-4 (atividade-por-atividade - de α1,1 a α43,43; e produto-por-produto - de 

α44,44 a α123,123) apresentam valores equivalentes aos elementos calculados segundo a 
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metodologia apresentada por MILLER e BLAIR (1985) e NAÇÕES UNIDAS 

(1999).107  

 

Unidades híbridas ou coeficientes diretos? 

A inclusão de dados energéticos na formalização do modelo de insumo-produto pode 

ser feita seguindo duas maneiras diferentes: através do modelo de unidades híbridas ou 

do modelo de coeficientes diretos (também chamado de modelo de fator de 

intensidade). Na aplicação à análise de decomposição estrutural, ambos os modelos são 

amplamente utilizados (HOEKSTRA e BERGH, 2002).  

No modelo de unidades híbridas, todos os fluxos energéticos nas linhas e colunas das 

matrizes de produção e de uso expressos em valores monetários são substituídos por 

fluxos físicos de energia. No modelo de coeficientes diretos, os valores de energia são 

alocados “fora” das tabelas de insumo-produto, criando uma matriz separada, que 

representa os fluxos energéticos em unidades físicas de cada fonte energética (como 

insumos) dos setores produtivos e da demanda final. Essa matriz de valores energéticos 

pode ser vista como uma tabela de uso, fornecendo produtos energéticos necessários 

nos processos de produção e na demanda final. A derivação dos tais chamados 

coeficientes diretos é feita através da divisão do consumo energético total do setor j pela 

produção total do setor j, gerando uma nova matriz N.  

1)ˆ( −= XEN            [4.15] 

Segundo o modelo de coeficientes diretos, o consumo energético total de uma economia 

pode ser expresso pela seguinte formula: 

yyind EEEE +−=+= − YAIN 1)(          [4.16] 

                                                 
107 Portanto, a metodologia empregada neste trabalho além de informações da metodologia tradicional 
produto-por-produto e atividade-por-atividade resulta em informações adicionais. Por exemplo, o 
elemento α44,2 da matriz L representa a quantidade do insumo do produto 1 à indústria 2 necessária para 
satisfazer a demanda final da indústria 2 que não representa apenas o produto 2 e também não 
necessáriamente todo o produto 2. Por outro lado, o elemento α1,2  é a quantidade do insumo da indústria 
1 para a indústria 2 necessária para satisfazer a demanda final da indústria 2, que não representa apenas o 
produto 2 e também não necessariamente tudo do produto 2. 
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Para derivar os requerimentos energéticos diretos e totais primeiramente precisa-se 

calcular a intensidade energética direta e total. No caso da utilização da estrutura 

produção-uso, existem duas possibilidades de se estimar os coeficientes: segundo as 

atividades e segundo os produtos. A intensidade energética direta segundo atividades se 

calcula segundo a equação [4.15]. Multiplicando este valor pela matriz A* se chega ao 

valor da intensidade energética direta por produtos. No caso da intensidade energética 

total, N (na agregação ou de atividades ou de produtos) será multiplicado pela matriz L 

o que resulta em um vetor (1×123), onde os primeiros 43 valores representam a 

intensidade energética total das atividades, enquanto os valores restantes representam a 

intensidade energética total dos produtos. Enquanto a intensidade energética da 

atividade i representa a quantidade de energia contida em uma unidade monetária da 

produção da atividade i, enquanto a intensidade energética do produto i representa a 

quantidade contida na produção de uma unidade monetária do produto i. 

A multiplicação do vetor de intensidade energética direta (por produtos) pelo vetor da 

demanda final Y resulta no vetor de requerimentos energéticos diretos, ou seja, a 

energia diretamente necessária na produção do produto i. A multiplicação do vetor da 

intensidade energética total pela matriz inversa de Leontief L e o vetor da demanda 

final Y resulta na matriz de requerimentos energéticos totais, ou seja, a energia direta e 

indiretamente necessária na produção do produto i.  

Uma limitação do método de coeficientes diretos é que ele leva a distorções se 

diferentes atividades pagam um preço distinto pela mesma fonte energética. Por 

exemplo, se um setor paga mais caro pela eletricidade consumida do que outro, este 

preço se reflete em um maior valor do insumo (e produção) total desse setor, levando a 

uma intensidade energética aparentemente mais baixa do que a do outro setor que pagou 

menos pela energia elétrica consumida. Portanto, em geral esse tipo de distorção 

dificilmente pode ser evitado, porque os preços de grande parte dos bens e serviços 

variam segundo o setor de destino. 

Na teoria, o método utilizando unidades híbridas é preferível ao método de coeficientes 

diretos (MILLER e BLAIR, 1985; HERENDEEN, 1974; BULLARD e HERENDEEN, 

1975). Entretanto, a formulação do modelo utilizando unidades híbridas requer uma alta 
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quantidade de dados bastante específicos (dados de fluxos energéticos em unidades 

físicas entre os setores da economia, na mesma agregação como as tabelas de insumo-

produto), além da necessidade de que a substituição dos fluxos energéticos em unidades 

monetárias por unidades físicas só ser válida se nas duas fontes de dados – neste estudo 

as tabelas de insumo-produto e o Balanço Energético Nacional – os setores forem 

totalmente equivalentes, um fato que no caso do Brasil não se verifica.  

Além do mais, segundo MACHADO (2002), em condições restritas (a saber, evitar uma 

dupla contagem de energias primárias e secundárias, como no caso do presente 

trabalho) os dois métodos registram resultados equivalentes.       

Em conseqüência, devido à falta de dados necessários no nível de desagregação 

escolhido para criar um sistema consistente de tabelas de insumo-produto em unidades 

híbridas, este estudo emprega a formulação de coeficientes diretos. 

Resumindo as observações feitas neste capítulo, a Fig. 4.5 apresenta a ‘matriz final’ 

consistente para os anos 1970, 1975, 1980, 1985, 1990-96, reunido todos os dados 

necessários (além da população) para a execução da análise de decomposição baseada 

nos fatores apresentados nas equações [3.25] e [3.26].  

Vale ressaltar que as importações são excluídas das matrizes U e V e colocadas 

separadamente como Uimp, Yimp e seus respectivos impostos τU
imp e τY

imp. Assim, no 

cálculo dos coeficientes técnicos contam apenas as dependências intersetoriais 

domésticas. Os produtos importados utilizados pelas atividades domésticas, 

representados em Uimp, junto com os impostos de importação, entram no cálculo dos 

insumos totais dos setores. Para determinar corretamente a energia embutida nos 

produtos a energia gasta na produção dos produtos importados deveria ser considerada, 

porém, esse fato se apresenta impossível devido ao fato de que estes dados estatísticos 

não são disponíveis. 
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Fig. 4-5: Estrutura Produção-Uso (“Make-Use Framework”) das tabelas de insumo-produto, 
incluindo consumo de energia e emissão de CO2 

Vdom  -  Matriz de produção domestica (43×80)   

Udom  - Matriz de uso domestico  (80×43)    

Uimp  - Matriz de uso importado  (80×43)    

Ydom  -  Matriz de demanda final domestica (80×5)  

Yimp  -  Matriz de demanda final importada (80×5)  

v  -  Matriz de valor agregado (8×43)   

τU
dom  - Matriz de impostos indiretos sobre produtos nacionais da demanda intermediária (3×43)  

τY
dom  - Matriz de impostos indiretos sobre produtos nacionais da demanda final (3×5) 

τU
imp  - Matriz dos impostos indiretos sobre produtos importados da demanda intermediária (3×43)  

τY
imp - Matriz dos impostos indiretos sobre produtos importados da demanda final (3×5) 

xi - Vetor de produção total das atividades (1×43) 

xc - Vetor de produção total por produto (1×80) 

(xi)t - Vetor de insumo total das atividades (43×1) 

(xc)t - Vetor de insumo total dos produtos (80×1) 

EU - Matriz de demanda intermediária de energia  por fonte de energia (24×43) 

EY - Matriz de demanda final de energia por fonte de energia (24×1) 

CU - Matriz de emissão de CO2 das atividades (demanda intermediária) por fonte de energia (24×43) 

CY - Matriz de emissão de CO2 da demanda final por fonte de energia (24×1) 
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O alinhamento dos dados econômicos e energéticos apresentados neste capítulo permite 

a realização da decomposição estrutural do consumo energético e suas emissões de CO2 

associadas no Brasil entre 1970-96. No capítulo seguinte serão apresentados os 

resultados da análise. 
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Capítulo V 

Resultados da decomposição estrutural das mudanças no 
consumo energético e suas emissões de CO2 associadas no 

Brasil entre 1970 e 1996  

 

Nesse capítulo, objetiva-se apresentar e discutir os resultados da análise de 

decomposição estrutural. Entendem-se como resultados as contribuições das 

modificações quantitativas nas forças motrizes às mudanças no consumo energético 

total no Brasil entre os anos 1970 e 1996 (intensidade energética, estrutura econômica, 

composição e destinação da demanda final, PIB per capita, consumo residencial de 

energia per capita e população). 

Como a decomposição estrutural emprega a análise de insumo-produto como 

ferramenta, estimando os requerimentos energéticos causados pela demanda final, pode-

se dividir o consumo de energia em sua parte direta e indireta. Portanto, antes de tudo, 

serão apresentados os resultados da divisão do consumo energético em suas duas partes. 

Em seguida, esses resultados serão comparados com os valores de consumo energético 

direto apresentados no capítulo II que, por sua vez, representaram uma abordagem 

diferente segundo a ótica de produção, sem considerar a energia embutida nos insumos 

da produção.  

A seguir, uma vez apresentada a evolução dos requerimentos energéticos da demanda 

final da economia brasileira, passa-se para a apresentação dos resultados da própria 

análise de decomposição estrutural. Primeiramente, para obter uma idéia geral das 

mudanças ocorridas nos determinantes examinados, apresentar-se-ão os resultados para 

a economia agregada do período total de 26 anos. Entretanto, como os resultados da 

análise de decomposição para o período total dão apenas uma visão geral das 

modificações nos determinantes da variável chave (consumo energético total da 

economia brasileira) e como o objetivo do estudo é examinar detalhadamente as 

mudanças nas forças motrizes dentro deste período, precisa-se analisar os resultados 

com maior grau de detalhe. Portanto, serão estimados os resultados da economia 
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agregada para cinco sub-períodos. Em seguida, apresentam-se os resultados para a 

economia desagregada em sub-grupos. Esse ponto permite chegar a informações sobre a 

contribuição de cada efeito dentro de cada sub-grupo em todos os sub-períodos, 

enfocando os produtos e efeitos de maior contribuição positiva ou negativa.  

Finalmente, serão apresentados os resultados da decomposição estrutural das mudanças 

nas emissões de CO2. Entretanto, como são apenas consideradas as emissões que 

resultam do uso das fontes energéticas, os resultados da decomposição não se 

modificam muito em comparação com os resultados do consumo energético, diferindo 

apenas segundo a variação do mix de energéticos ao longo do tempo. Uma das 

diferenças mais marcantes é a inclusão de um fator adicional no caso da decomposição 

das emissões – a composição da matriz energética por suas fontes. Portanto, no caso das 

mudanças nas emissões de CO2 serão apresentados os resultados de uma forma mais 

geral, enfocando as diferenças da contribuição dos fatores às mudanças na variável 

chave (emissões de CO2 totais da economia brasileira).  

 

5.1. EVOLUÇÃO DOS REQUERIMENTOS ENERGÉTICOS DA DEMANDA 

FINAL 

A estimativa do consumo energético dos setores no capítulo II se baseou no conceito de 

consumo energético direto na produção de cada setor. Assim, o consumo total das 

fontes energéticas pela economia brasileira foi distribuído entre os seus setores segundo 

a ótica de ‘consumo direto’, sem considerar a energia embutida nos insumos para a 

produção dos bens e serviços.   

Ao contrário dessa ótica, a seguir, serão apresentados os resultados pela ótica de 

requerimentos energéticos dos bens e serviços da demanda final. Ou seja, a demanda de 

certo produto é responsável pela energia requerida no processo de produção e 

distribuição deste produto. A energia requerida diretamente no processo produtivo é 

chamada de requerimentos energéticos diretos, a energia embutida nos insumos do 

processo produtivo é chamada de requerimentos energéticos indiretos. A Tab. 5-1 

mostra a evolução dos requerimentos energéticos diretos, indiretos e totais dos produtos 
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demandados na economia brasileira para os anos 1970 e 1996, ano inicial e terminal do 

período analisado. 

 

Tab. 5-1: Requerimentos energéticos diretos, indiretos e totais no consumo dos produtos da 
demanda final da economia brasileira em 1970 e 1996 

Produto 1970 1996 

Energia (GJ) Direta Indireta Total % do total Direta Indireta Total % do total 
Produtos primários         
   Prod. agropecuários 82.815 29.269 112.083 4,1% 139.069 125.938 265.007 4,0%
   Minerais 5.210 2.267 7.477 0,3% 23.046 22.631 45.677 0,7%
   Petróleo, gás e carvão 273 50 323 0,0% 870 701 1.571 0,0%
Prod. transformados (total) 309.264 435.425 744.689 27,2% 804.361 1.604.507 2.408.868 36,0%
   Minerais não-metálicos 9.153 2.244 11.397 0,4% 26.555 18.500 45.055 0,7%
   Prod. siderúrgicos 10.220 8.297 18.518 0,7% 109.917 102.068 211.985 3,2%
   Met. não-fer., outr. metal.      
      Prod. metalurg. não-fer. 111 163 274 0,0% 20.149 28.283 48.432 0,7%
      Outros  metalúrgicos 5.133 17.988 23.121 0,8% 12.441 48.264 60.705 0,9%
   Papel e celulose 6.588 4.594 11.182 0,4% 44.298 39.708 84.006 1,3%
   Químicos e refino      
      Elementos químicos 3.839 893 4.732 0,2% 103.883 34.455 138.338 2,1%
      Prod. refin. de petróleo 20.675 8.465 29.140 1,1% 45.445 75.047 120.492 1,8%
      Químicos diversos 5.223 4.849 10.073 0,4% 10.911 17.577 28.488 0,4%
   Alimentos e bebidas      
      Produtos do café 1.855 11.756 13.611 0,5% 7.312 35.143 42.455 0,6%
      Prod. veg. beneficiad. 37.431 47.546 84.977 3,1% 65.822 117.731 183.553 2,7%
      Carne de aves, bovina 11.897 53.833 65.730 2,4% 22.001 118.443 140.445 2,1%
      Laticínios 4.610 20.767 25.377 0,9% 14.261 50.827 65.088 1,0%
      Açúcar 5.673 19.172 24.844 0,9% 7.069 24.813 31.882 0,5%
      Óleos vegetais 22.056 21.714 43.770 1,6% 10.747 51.049 61.796 0,9%
      Outr. prod.  alimentares 125.003 46.090 171.093 6,2% 227.442 149.464 376.906 5,6%
   Têxtil, vestuário      
      Produtos têxtis 17.033 31.838 48.871 1,8% 10.894 26.392 37.286 0,6%
      Artigos do vestuário 861 12.574 13.436 0,5% 3.097 48.740 51.837 0,8%
   Outros prod. transf.      
      Máquinas e tratores 1.484 22.578 24.062 0,9% 9.033 88.525 97.558 1,5%
      Material elétrico 681 6.801 7.482 0,3% 4.463 66.826 71.289 1,1%
      Equip. eletrônicos 258 4.296 4.554 0,2% 3.454 62.580 66.034 1,0%
      Automóveis, caminhões  1.521 30.022 31.543 1,2% 6.225 162.760 168.986 2,5%
      Outros veículos e peças 655 7.851 8.506 0,3% 3.769 60.748 64.517 1,0%
      Madeira e mobiliário 8.638 14.067 22.704 0,8% 19.129 49.008 68.136 1,0%
      Borracha 817 2.864 3.681 0,1% 841 4.963 5.804 0,1%
      Farmacêut., perfumaria 1.542 16.007 17.549 0,6% 6.268 61.956 68.224 1,0%
      Artigos de plástico 377 2.268 2.645 0,1% 929 8.155 9.084 0,1%
      Couro e calçados 727 6.410 7.136 0,3% 2.876 25.864 28.739 0,4%
      Produtos diversos 5.204 9.475 14.679 0,5% 5.130 26.618 31.748 0,5%
SIUP 35.143 3.352 38.495 1,4% 135.570 59.338 194.908 2,9%
Construção civil 20.825 218.844 239.669 8,7% 24.629 496.761 521.389 7,8%
Comércio 11.160 53.625 64.785 2,4% 31.643 203.730 235.373 3,5%
Transporte 177.497 19.294 196.791 7,2% 468.792 111.907 580.699 8,7%
Serviços (total) 24.296 50.934 75.230 2,7% 189.827 603.899 793.726 11,8%
   Comunicações 88 719 808 0,0% 1.894 10.883 12.778 0,2%
   Instituições financeiras 0 0 0 0,0% 2.672 17.032 19.704 0,3%
   Serv. pres. às famílias 5.939 9.840 15.779 0,6% 67.576 248.938 316.514 4,7%
   Serv. prest.  às empresas 0 0 0 0,0% 1.897 9.789 11.687 0,2%
   Aluguel de imóveis 0 0 0 0,0% 15.274 44.087 59.361 0,9%
   Administração pública 17.457 39.021 56.478 2,1% 98.213 267.642 365.855 5,5%
   Serv. priv. não-mercant. 812 1.354 2.166 0,1% 2.300 5.527 7.827 0,1%
Total setores produtivos 666.483 813.059 1.479.542 54,0% 1.817.806 3.229.411 5.047.217 75,3%
Subsídios  34.990 1,3%  51.248 0,8%
Residências  1.224.619 44,7%  1.600.988 23,9%
Total da economia 666.483 813.059 2.739.151 100% 1.817.806 3.229.411 6.699.454 100%

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (1979, 2002) e MME (2003) 
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Como já foi mencionado no capítulo II, os valores na Tab. 5-1 mostram que a 

participação do consumo energético residencial diminuiu sua participação no consumo 

total da economia brasileira de 45% em 1970 para 24% em 1996. A mesma tendência 

pode ser observada no caso dos subsídios. Em geral, os requerimentos energéticos 

indiretos tendem a aumentar sua parcela nos requerimentos totais dos setores produtivos 

da economia (de 55% em 1970 para 64% em 1996). Este fato indica que os processos de 

produção se tornaram mais complexos, com cadeias produtivas mineração-produção-

distribuição mais longas, com mais energia embutida acumulada ao longo do processo. 

Além disso, o grau de mecanização da indústria brasileira aumentou no período 

analisado, utilizando cada vez mais máquinas e equipamentos, fato que também leva a 

uma maior quantidade de energia embutida. Por exemplo, no caso dos produtos 

agropecuários os requerimentos indiretos representaram apenas 26% dos requerimentos 

totais deste produto em 1970, chegando a 48% em 1996. Esta tendência pode ser 

observada em outros produtos também, principalmente nos produtos primários de 

extração como, por exemplo, minerais, petróleo, gás natural e carvão, mas também no 

caso de produtos de refino de petróleo, cujos requerimentos diretos diminuíram sua 

parcela de 71% em 1970 para 38% em 1996. Em geral, pode se dizer que os produtos 

dos setores básicos como agropecuária, extração e siderurgia, além de setores como 

papel e celulose e químicos e refino requerem uma maior parcela de energia direta, 

devido ao fato que seus insumos são geralmente matérias primas, ou seja, produtos que 

ainda não passaram por uma longa cadeia de processos de produção. Por outro lado, 

setores como alimentos e bebidas, têxteis e vestuário, além de outros produtos da 

indústria de transformação requerem principalmente energia indireta. Os serviços 

industriais de utilidade pública (SIUP) e o transporte naturalmente requerem uma maior 

parcela de energia direta (fontes energéticas para geração de energia elétrica e 

combustíveis para a locomoção, respectivamente) que energia indireta. A construção 

civil, o comércio e os outros serviços se destacam pela alta participação dos 

requerimentos indiretos.  

Consequentemente, se o consumo energético de uma economia é calculado pela ótica da 

demanda final dos produtos, considerando tanto a energia necessária para alimentar os 

processos produtivos quanto a energia embutida nos bens e serviços necessários como 
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insumos na produção, chega-se a valores diferentes em comparação com os resultados 

do capítulo II. A Fig. 5-1 demonstra as diferenças entre as duas abordagens.  
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Fig. 5-1: Comparação do consumo energético total da economia brasileira entre 1970 e 1995 
segundo as óticas de ‘requerimentos energéticos totais dos produtos’ e ‘consumo dos setores’, 

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (1979, 1984, 1989, 2002) e MME (2003) 

Observa-se que um consumo energético baixo de certo setor não significa 

necessariamente que os requerimentos totais dos seus produtos sejam igualmente 

baixos. Por exemplo, em todos os anos o consumo de energia do setor construção civil 

representou apenas aproximadamente 1% do consumo total (lado direito da Fig. 5-1), 

enquanto a alta parcela de requerimentos energéticos indiretos necessária na produção 

dos produtos de construção civil aumentou a participação da construção civil para 

16,2% em 1970 e 9,9% em 1995. A mesma tendência pode ser verificada no caso do 

setor de serviços que segundo o gráfico a direita consumiu 2,8% e 4,1% em 1970 e 

1995, respectivamente. Segundo a abordagem dos requerimentos energéticos os 

serviços são responsáveis por 5,1% em 1970 e 15,9% em 1995, o último representando 

o valor de segundo maior requerimentos energéticos em 1995. Entretanto, os produtos 

da indústria de transformação continuam sendo os maiores consumidores de energia. 

Porém, como se trata de um grupo bastante heterogêneo, a Fig. 5-2 apresenta as 

variações entre as duas abordagens do consumo energético para os sub-grupos dos 

setores/produtos de  transformação. 
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Fig. 5-2: Comparação do consumo energético dos produtos/setores de transformação entre 1970 e 
1995 segundo as óticas de ‘requerimentos energéticos totais dos produtos’ e ‘consumo dos setores’, 

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (1979, 1984, 1989, 2002) e MME 

Enquanto os setores de transformação de maior consumo energético foram química e 

refino e siderurgia, os produtos de maior requerimentos energéticos totais são 

representados pelos alimentos e bebidas e os outros produtos. Dentro do grupo de outros 

produtos destacam-se as máquinas, equipamentos, automóveis que apesar de que sua 

produção requer pouca energia diretamente, a energia embutida nos insumos como, por 

exemplo, o aço, contribui para o aumento da sua participação no consumo energético 

total. 

Resumindo, pode-se dizer que uma análise do consumo energético meramente pela 

ótica de consumo direto, sem considerar a energia embutida nos insumos à produção 

dos setores, pode levar a conclusões incorretas. Uma abordagem segundo o consumo 

direto de energia tende a esconder onde a energia é consumida de verdade durante o 

processo de produção de certo produto e serviço e de sua distribuição à demanda final. 

Por exemplo, ganhos de eficiência energética diminuindo o consumo direto de energia 

no setor de transporte (menos combustível por quilometro percorrido) podem ser 

compensados por um aumento de energia necessária na produção de automóveis (na 

produção de aço, máquinas, tintas, plásticos, etc.) que conta por uma alta parcela de 

energia indireta. Além do mais, qualquer medida de eficiência energética nos 

equipamentos finais (automóveis, eletrodomésticos, lâmpadas, etc.) com a finalidade de 

reduzir o consumo direto de energia (por exemplo, a troca de lâmpadas incandescentes 

por lâmpadas fluorescentes no setor de comércio) pode não levar a uma redução do 
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consumo total se ao mesmo tempo a energia necessária na produção e distribuição 

destes bens aumenta ao mesmo tempo. Por outro lado, medidas de conservação de 

energia nos setores de alto consumo energético direto (por exemplo, siderurgia, 

minerais não-metálicos, metalurgia, química) diminuiriam paralelamente os 

requerimentos indiretos de um grande número de commodities que utilizam os bens 

produzidos por estes setores como insumos da sua própria produção. 

Além disso, como pode ser visto na Fig. 5-1, os requerimentos energéticos dos serviços 

aumentaram significativamente ao longo do período analisado, com o resultado de que 

em 1995 este grupo representou o grupo de segundo maiores requerimentos energéticos. 

Devido a sua alta parcela de requerimentos indiretos, uma terceirização da economia 

brasileira não levará necessariamente a uma redução do consumo energético.  
 

 

5.2. DECOMPOSIÇÃO DAS MUDANÇAS NO CONSUMO ENERGÉTICO 

5.2.1 Resultados da economia agregada entre 1970-96 no Brasil 

Entre 1970 e 1996 o consumo energético total da economia brasileira aumentou em 

3.960 106 GJ (de 2.739 106 GJ a 6.699 106 GJ), sendo o consumo residencial e o 

consumo intermediário responsáveis por 10% e 90% dessa mudança, respectivamente. 

A Fig. 5-3 mostra a contribuição dos oito fatores examinados à mudança no consumo de 

energia dentro deste período. Devido à finalidade do estudo de demonstrar como os 

resultados dependem do método de decomposição empregado, na Fig. 5-3 e na Tab. 5-2 

apresentam-se os valores resultantes (a) do método Marshall-Edgeworth (ME) e (b) do 

método de índice Divisia de média logarítmica (LMDI). 

 

 125



-1,0E+09

0,0E+00

1,0E+09

2,0E+09

3,0E+09

4,0E+09

5,0E+09

∆N ∆L ∆u ∆v ∆Y ∆Pind ∆R ∆Pdir Total

G
J

Marshall-Edgew orth LMDI
 

Fig. 5-3: Contribuição em valores absolutos à mudança do consumo energético total no Brasil entre 
1970 e 1996; Fonte: Elaboração própria108

 

Tab. 5-2: Contribuição percentual dos fatores à mudança no consumo energético total no Brasil 
entre 1970 e 1996 (%) 

 ∆N ∆L ∆u ∆v ∆Y ∆Pind ∆R ∆Pdir ∆Total 

ME -13,40 25,29 -1,60 -5,64 47,85 43,14 -10,34 19,84 105,14

LMDI -2,20 19,22 6,11 -1,11 36,11 32,37 -7,16 16,66 100,00

 

Observa-se na Fig. 5-3 e na Tab. 5-2 que no caso do método LMDI o aumento do PIB 

per capita ∆Y e o crescimento populacional ∆P109 são responsáveis por 

aproximadamente 85% do aumento do consumo energético total entre 1970 e 1996. Este 

aumento é completado pelo efeito Leontief ∆L e o efeito de composição da demanda 

                                                 
108 Define-se conforme o capitulo III: ∆N – efeito intensidade, ∆L – efeito Leontief, ∆u – efeito 
composição da demanda final, ∆v – efeito destinação da demanda final, ∆Y – efeito atividade, ∆Pind – 
efeito do crescimento populacional indireto (sobre consumo dos setores produtivos), ∆R – efeito do 
consumo residencial per capita e ∆Pdir – efeito crescimento populacional sobre consumo residencial. 
109 A contribuição do crescimento populacional é dividida em dois sub-efeitos: o primeiro influencia 
mudanças no consumo energético dos setores intermediários, ou seja, na produção dos bens e serviços, 
posteriormente consumidos pela demanda final. O segundo causa mudanças no consumo direto das 
residências. Assim, ∆P=∆Pind+∆Pdir. 
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final ∆u,110 que contribuem com 19% e 6%, respectivamente. Por outro lado, fatores 

como mudanças na intensidade energética ∆N, alterações na destinação da demanda 

final ∆v e modificações no consumo residencial per capita ∆R contribuíram 

negativamente, ou seja, levaram a uma diminuição do consumo energético. Assim, o 

balanço final de todos os efeitos completa 100% no caso do método perfeito e 105,14% 

no caso do método incompleto, deixando no ultimo um resíduo não explicado de 

+5,14%. A tendência destes resultados para o período analisado total está conforme a 

tendência mundial segundo os resultados de outros estudos como, por exemplo, no caso 

da Dinamarca (WIER, 1998), da Índia (MUKHOPADHYAY & CHAKRABORTY, 

1999) e da China (LIN & POLENSKE, 1995). 

Pode-se observar que a decomposição segundo os dois métodos matemáticos leva a 

resultados da mesma tendência. Uma exceção é ∆u, onde os resultados apontam em 

direções diferentes. Todavia, como este fator não contribuiu muito para as mudanças no 

consumo total de energia, essa divergência não aparenta ter muitas conseqüências. 

Observa-se que para todos os fatores, além de ∆u, a contribuição calculada pelo método 

ME é maior que a do LMDI. Isso é valido para tendências negativas e positivas. 

Portanto, apesar de apresentar a mesma tendência, os valores variam conforme o 

método de decomposição utilizado. Como a maioria dos estudos se baseia em apenas 

um método, os resultados podem levar a conclusões incorretas. Observa-se que o 

módulo de ∆N calculado segundo o método ME é bem maior que o módulo de ∆u, ∆v e 

∆R, fato que não se verifica no caso do método LMDI. Em geral, pode-se dizer que no 

caso do ME, a contribuição de cada fator, seja positiva ou negativa, parece estar 

sobreestimada, um fato que deve ser verificado pela inclusão de outros métodos de 

decomposição.       

                                                 
110 Cabe ressaltar, que o impacto do efeito ∆u sobre o consumo energético é ambíguo porque o sinal do 
efeito varia segundo o método empregado. No caso do método ME, as mudanças em ∆u levaram a uma 
diminuição do consumo energético indireto, enquanto no caso do LMDI o resultado é positivo. Esse 
efeito pode ser explicado pela natureza das equações de decomposição em ambos os casos. Se muitos 
elementos da matriz u no ano final são menor que no ano inicial, o método ME que trabalha com 
diferenças (uij(1)-uij(0)) obtém um valor negativo para ∆u. Porém, devido a função logarítmica 
(ln(uij(1)/uij(0))) no caso do LMDI essa condição não significa necessariamente um resultado negativo. 
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Os resultados da decomposição das mudanças do consumo de energia entre 1970 e 1996 

deram uma idéia geral sobre a influência de cada determinante sobre a variável chave. 

Entretanto, ao longo destes 26 anos ocorreram mudanças não necessariamente 

uniformes, influenciadas pelos dois choques de petróleo em 1973 e 1979, o contra-

choque em 1986 e mudanças nas políticas adotadas pelo governo brasileiro tendo em 

vista as inúmeras tentativas de combater a inflação no Brasil durante o período 

analisado e de inserir o Brasil no mercado internacional, etc. Portanto, para obter um 

conhecimento melhor da evolução quantitativa das forças motrizes e sua influência 

sobre o consumo energético, deve-se dividir o período 1970-96 em sub-períodos. Não 

obstante, como já foi mencionado anteriormente, a escolha dos dez sub-períodos foi 

determinada unicamente pela disponibilidade das tabelas de insumo-produto. 

A partir dessas observações será examinada com mais detalhe a contribuição de cada 

efeito ao longo do período, primeiro, apresentando os resultados da parte do consumo 

energético direto (residencial) e, em seguida, do consumo nos setores intermediários.  

 

5.2.2 Resultados da decomposição estrutural das mudanças no consumo 

energético residencial 

Entre 1970 e 1996 o consumo residencial aumentou em taxas moderadas, de 1.225 106 

GJ em 1970 a 1.601 106 GJ em 1996, equivalendo a um aumento de apenas 31% (para 

comparação vide Fig. 2.17). 

A mudança no consumo de energia per capita ∆R levou a uma diminuição de 284 106 

GJ do consumo total. Por outro lado, o crescimento populacional ∆P causou um 

aumento de 660 106 GJ, de forma que no total, o consumo residencial de energia 

aumentou ao longo dos 26 anos. A redução do consumo per capita não significa de fato 

que as famílias consumiram menos energia, mas que as mudanças na estrutura das 

fontes energéticas utilizadas levaram a uma maior eficiência do uso, como, por 

exemplo, aconteceu na substituição da lenha por GLP e a eletricidade. 
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Com a finalidade de obter uma idéia mais detalhada da evolução da contribuição dos 

fatores à mudança da variável chave dentro do período total, em seguida serão 

apresentados os resultados para os sub-períodos para o consumo direto de energia.  

Como pode ser visto na Tab. 5-3 e na Fig. 5-4, o consumo residencial per capita 

diminuiu em todos os períodos exceto o último, com a conseqüência que no segundo e 

terceiro período do estudo o consumo residencial total de energia diminuiu, devido a 

uma prevalência do efeito negativo do consumo per capita sobre o crescimento 

populacional. 

 

Tab. 5-3: Contribuição em valores absolutos do consumo direto energético entre dois anos em GJ 
(segundo o método LMDI) 

 ∆R ∆Pdir  ∆Total ∆Eres Resíduo 

70-75 -3,07E+07 1,83E+08 1,52E+08 1,52E+08 0,00 

75-80 -2,51E+08 1,65E+08 -8,63E+07 -8,63E+07 0,00 

80-85 -2,22E+08 1,29E+08 -9,35E+07 -9,35E+07 0,00 

85-90 -6,58E+06 1,10E+08 1,03E+08 1,03E+08 0,00 

90-95 8,66E+07 1,03E+08 1,90E+08 1,90E+08 0,00 

 

Nas Fig. 5-4 e Fig. 5-5 pode-se observar a contribuição dos dois efeitos. A Fig. 5-4 

apresenta a contribuição do efeito ∆R ao consumo residencial total em valores absolutos 

colocando no mesmo gráfico a evolução das mudanças no consumo energético das 

residências entre 1970-95. 
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Fig. 5-4: Contribuição das mudanças no consumo residencial per capita ∆R às mudanças no 
consumo de energia direto no Brasil, 1970-1995 (GJ); Fonte: Elaboração própria 

No primeiro período, 1970-75, a contribuição é apenas levemente negativa devido ao 

fato que o uso da lenha diminuiu pouco neste periodo enquanto o uso de gasolina para o 

transporte privado aumentou. No segundo período, 1975-80, a taxa do uso de lenha 

diminuiu bastante, acompanhada por uma queda do uso de gasolina por causa dos 

choques de petróleo. Entre 1980-85 a queda do consumo de lenha e de gasolina ainda 

continua, porém, ao mesmo tempo ocorre um maior emprego de eletricidade e GLP. A 

partir de 1985, a gasolina volta a aumentar sua participação na matriz energética 

residencial. GLP e eletricidade continuam crescendo, enquanto a lenha permanece 

diminuindo. Vale ressaltar que apesar do forte aumento do consumo das fontes mais 

modernas (GLP, eletricidade), sua maior eficiência não causa um acréscimo ao 

consumo energético, apenas compensando a redução do uso ineficiente da lenha, de 

forma que a contribuição do consumo residencial neste período é aproximadamente 

zero. Entre 1990 e 1995, a taxa alta do crescimento do uso de gasolina (quase 50%), 

junto um crescimento contínuo do uso de eletricidade e GLP leva a uma contribuição 

positiva do consumo energético residencial per capita.  

Verifica-se na Fig. 5-5 que ao longo de todos os intervalos a taxa de crescimento 

populacional contribui positivamente à mudança no consumo de energia residencial. 

Entretanto, devido às taxas decrescentes do crescimento da população brasileira essa 

tendência também se apresenta decrescente ao longo dos 26 anos. 
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Fig. 5-5: Contribuição das mudanças da população ∆P às mudanças no consumo de energia direto 
no Brasil, 1970-1995 

5.2.3 Resultados da Decomposição Estrutural da mudança no consumo 

energético dos setores intermediários 

Ao contrário do consumo direto de energia que apenas aumentou em 31%, o consumo 

indireto (dos setores intermediários da economia brasileira), apresenta um aumento 

significativo de 3.584 106 GJ entre 1970 e 1996, equivalendo um aumento de 337%.  

Desagregando a economia brasileira em seus sub-setores e produtos (segundo o nível de 

desagregação das tabelas de insumo-produto), se pode distinguir quais são os produtos 

de maior influência sobre a evolução do consumo energético do país. Por exemplo, 

mudanças na intensidade energética da produção de certo produto, ou modificações nas 

preferências dos consumidores (causando alterações dentro da composição da demanda 

final por substituição de produtos) influenciam diretamente o consumo total de energia. 

Entretanto, como as tabelas de insumo produto abrangem 80 produtos na demanda final, 

uma discussão minuciosa da contribuição de cada um dos produtos se apresenta 

complicada. Por isso, optou-se por uma agregação dos produtos em oito grupos 

(produtos de agropecuária/extração, de transformação, SIUP, transporte, comércio, de 

construção civil, serviços e subsídios).111 Como o grupo de bens e serviços produzidos 

pelo setor de transformação apresenta na maioria dos casos a maior contribuição  dentro 

                                                 
111 Vale destacar que os oito grupos de produtos representam uma agregação dos produtos da demanda 
final e não devem ser confundidos com os setores produtivos da mesma designação. 
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dos efeitos individuais, além de uma grande heterogeneidade dos produtos dentro do 

próprio grupo, divide-se esse grupo de produtos novamente em oito subgrupos 

(produtos minerais não-metálicos, siderúrgicos, metalúrgicos112, papel e celulose, 

alimentos e bebidas, produtos químicos e do refino, têxteis e artigos do vestuário, outros 

produtos de transformação).  

A Fig. 5-6 especifica a parte do consumo intermediário da Fig. 5-3 demonstrando a 

contribuição de cada grupo de produtos dentro de todos os efeitos. Devido ao fato que 

uma análise do período total não leva a informações muito úteis, porque não considera 

as mudanças ocorridas ao longo do período examinado, nessa parte não se aprofunda 

mais a discussão dos resultados. Dá-se apenas uma idéia mais geral da contribuição dos 

grupos de produtos dentro das forças motrizes do consumo energético. Os resultados 

apresentados foram calculados a partir do método LMDI.  
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Fig. 5-6: Contribuição de cada grupo agregado de produtos dentro dos seis efeitos à mudanças no 
consumo energético indireto entre 1970 e 1996 no Brasil (GJ) 

Observa-se que o grupo de produtos da indústria de transformação apresenta a maior 

participação positiva nos efeitos ∆L, ∆Y e ∆P. A Fig. 5-7 visualiza que os grupos de 

alimentos e bebidas e de outros produtos apresentam a maior contribuição dentro deste 

                                                 
112 Trata-se de produtos não-ferrosos e outros produtos metalúrgicos. 
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grupo, enquanto o grupo de químicos e refino causou um aumento considerável no 

efeito da composição da demanda final ∆u.   

Além disso, os serviços contribuíram em todos os efeitos positivamente ao consumo 

energético entre 1970 e 1996. Devido ao aumento da renda per capita ∆Y e ao 

crescimento populacional ∆P, a demanda por transporte e produtos de construção civil 

subiu significativamente e levou, assim, a um acréscimo ao consumo de energia. A 

contribuição dos demais grupos dentro dos efeitos será apresentada com maior detalhe 

mais adiante na análise dos sub-períodos.   

Vale ressaltar que a desagregação do efeito ∆u, que em sua apresentação agregada (Fig. 

5-3) mostrou uma contribuição muito baixa, demonstra nas Fig. 5-6 e 5-7 que as 

contribuições positivas e negativas de diferentes produtos podem se compensar de tal 

forma que o total de ∆u tem uma influência baixa sobre o consumo energético total. 

Assim, como pode ser visto, por exemplo, na Figa. 5-7, o efeito positivo dos produtos 

químicos é compensado pelo efeito negativo dos alimentos e bebidas. 
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Fig. 5-7: Contribuição dos produtos da indústria de transformação dentro dos seis efeitos à 
mudanças no consumo energético indireto entre 1970 e 1996 no Brasil (GJ) 

Somando a contribuição de todos os efeitos, os produtos de maior influência entre 1970 

e 1996 sobre o consumo energético são representados pelo transporte (383 106 GJ), a 

construção civil (281 106 GJ), a administração pública (230 106 GJ), o comércio (170 
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106 GJ) e os serviços industriais de utilidade pública (156 106 GJ). Uma influência 

negativa, ou seja uma diminuição do consumo de energia dentro do intervalo analisado 

pode ser observado nos produtos tecidos naturais (-11 106 GJ) e gasolina pura (-9 106 

GJ). Os resultados da contribuição total de todos os produtos a mudança no consumo 

energético intermediário entre 1970/96 podem ser encontrados no anexo. 

Em seguida, serão apresentados os resultados da decomposição para os dez sub-

períodos. A Tab. 5-4 mostra a contribuição dos efeitos à mudança no consumo 

energético intermediário em valores absolutos para cada dos dez sub-períodos 

calculados segundo o método LMDI.113 Pode-se verificar, que o resíduo, igual a 

diferença entre ∆E e a soma sobre todos os efeitos é igual a zero.  

Tab. 5-4: Resultados da decomposição estrutural do consumo energético utilizando o método 
LMDI em valores absolutos para os sub-períodos entre 1970 e 1996, a.a. [GJ] 

 ∆N ∆L ∆u ∆v ∆Y ∆P ∆Total ∆E Resíduo

70-75 -8,05E+08 4,33E+08 1,63E+08 1,86E+08 5,69E+08 2,37E+08 7,83E+08 7,83E+08 0,00 

75-80 -1,42E+08 4,00E+08 -1,54E+08 1,93E+07 5,46E+08 3,08E+08 9,77E+08 9,77E+08 0,00 

80-85 1,68E+08 9,57E+07 3,00E+08 -1,41E+08 -1,40E+08 3,51E+08 6,35E+08 6,35E+08 0,00 

85-90 6,59E+08 -2,49E+08 -1,36E+08 -3,38E+08 1,79E+07 3,45E+08 2,99E+08 2,99E+08 0,00 

90-91 1,87E+08 -4,66E+07 -1,91E+08 1,02E+08 -2,27E+07 6,57E+07 9,38E+07 9,38E+07 0,00 

91-92 -2,09E+08 1,45E+07 7,94E+07 1,83E+08 -8,87E+07 6,51E+07 4,43E+07 4,43E+07 0,00 

92-93 -5,68E+07 -3,58E+07 7,05E+07 -3,77E+07 1,45E+08 6,50E+07 1,50E+08 1,50E+08 0,00 

93-94 1,98E+08 -6,94E+07 1,10E+06 -1,60E+08 1,94E+08 6,65E+07 2,30E+08 2,30E+08 0,00 

94-95 5,39E+08 -2,53E+08 -1,72E+08 -1,60E+08 1,29E+08 6,74E+07 1,51E+08 1,51E+08 0,00 

95-96 3,28E+08 1,56E+07 -2,42E+08 -1,04E+07 6,10E+07 6,90E+07 2,22E+08 2,22E+08 0,00 

 

Observa-se na Tab. 5-4 que as mudanças no consumo energético foram sempre 

positivas, portanto, em todos os períodos, os efeitos positivos prevaleceram sobre os 

negativos causando um aumento do consumo de energia. Apesar da obtenção de 

resultados dos dez sub-períodos, por motivos de melhor compreensão e melhor 

                                                 
113 Os resultados obtidos empregando o método Marshall-Edgeworth podem ser encontrados em anexo.  
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visualização, os dados apresentados em seguida serão apenas formalizados para os 

intervalos qüinqüenais. Desta forma as contribuições dos efeitos às mudanças em ∆E 

vistos na Tab. 5-4 são apresentados graficamente na Fig. 5-8. 
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Fig. 5-8: Contribuição absoluta dos efeitos às mudanças no consumo energético intermediário nos 
sub-períodos 1970-95 (GJ) 

Apesar de que, para o período examinado total de 1970-96 os fatores de maior 

contribuição às mudanças no consumo energético terem sido ∆Y e ∆P (vide Fig. 5-3), 

observa-se na Fig. 5-6 que isso não se verifica para o caso dos sub-períodos. Devido ao 

maior crescimento econômico nos primeiros dois períodos, a contribuição do 

crescimento do PIB per capita se apresenta significativa neste intervalo. A partir de 

1980, quando o Brasil entrou na fase de uma recessão, ∆Y contribui para uma redução 

do consumo energético entre 1980-85. Desde então, a renda da economia brasileira 

voltou a crescer lentamente, de forma que no último período representa o efeito de 

segunda maior contribuição. O efeito populacional apresenta uma participação positiva 

bastante constante ao longo dos anos. Na divisão do período total em sub-períodos 

destaca-se o efeito devido às mudanças ocorridas na intensidade energética ∆N, que, na 

análise do período total, apresentou uma contribuição negativa sem muita importância. 

Este efeito cumpre um papel de maior importância na contribuição às mudanças no 

consumo de energia, seja negativamente no primeiro período, ou positivamente nos 

últimos dois períodos. Ao contrário de ∆N, mudanças na estrutura econômica do Brasil 

 135



contribuíram entre 1970-85 para um aumento do consumo energético, portanto, cada 

vez menos pronunciado, chegando a causar uma redução do consumo nos últimos dois 

períodos. Pode-se ver que o efeito ∆v, exceto no período 1985-90, não apresenta uma 

grande influência sobre a variável chave ∆E.  

No final dos anos 80 até 1993 o crescimento econômico brasileiro recuou novamente, 

um efeito que, por causa dos períodos qüinqüenais, não pode ser observado na Fig. 5-8. 

Portanto, aproveita-se da disponibilidade de matrizes de insumo-produto, que a partir de 

1990 foram publicadas anualmente. A Fig. 5-9 consegue demonstrar a evolução dos 

efeitos entre 1990 e 1996 por ano. 
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Fig. 5-9: Contribuição absoluta dos efeitos às mudanças no consumo energético intermediário entre 
1990 e 1996 (GJ) 

Verifica-se novamente, que os efeitos de um período mais desagregado se comportam 

de uma forma diferente da de quando se comparam os resultados para um período mais 

extenso, aqui no caso o período de 1990-95. Nos resultados da desagregação anual do 

período qüinqüenal, o efeito de maior contribuição positiva entre 1990-95 – ∆N - não 

apresenta um comportamento uniforme, contribuindo até negativamente ao consumo 

energético entre 1991-93. Devido à recessão, entre 1990-92 ∆Y causou uma redução do 

consumo, e depois, com a recuperação da economia brasileira a partir de 1993 
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contribuiu novamente para um aumento do consumo. Observa-se que exceto entre 

1991-93, mudanças na composição da demanda final (∆u) levaram a uma diminuição do 

consumo. ∆v se comportou menos uniforme de tal forma que nos primeiros dois anos 

contribuiu positivamente e depois até o final do período analisado negativamente. Como 

era de se esperar, o efeito populacional causou um aumento do consumo energético 

relativamente constante durante todos os anos.    

Para poder caracterizar melhor as ocorrências dentro de cada efeito individual, em 

seguida, será analisada com mais detalhe a contribuição de cada efeito em todos os 

cinco sub-períodos, desagregando em seguida os efeitos da economia agregada em seus 

grupos de produtos. Devido ao fato que o método LMDI é completo, novamente os 

valores colocados daqui para frente são subjacentes a este método.  

 

Decomposição das mudanças no consumo energético em seus efeitos: 

A Fig. 5-10 apresenta o efeito intensidade, efeito que corresponde à contribuição das 

mudanças no consumo energético total através de mudanças na intensidade energética 

direta das atividades econômicas (energia necessária para produzir uma unidade 

monetária da produção de cada atividade respectiva). 
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Fig. 5-10: Contribuição das mudanças da intensidade energética ∆N às mudanças no consumo de 
energia indireto no Brasil, 1970-1995 
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Na Fig. 5-10 pode-se observar uma tendência de contribuição negativa (de -8,05 108 

GJ) no primeiro período para uma contribuição positiva (de 6,16 108 GJ) no último 

período provocadas pelas mudanças na intensidade energética direta às mudanças no 

consumo total. Embora a contribuição para o período total (70/96) tenha sido negativa, 

verifica-se, na divisão em sub-períodos, que mudanças na intensidade energética 

contribuíram apenas nos primeiros dois períodos negativamente ao consumo energético. 

A partir do período 1980-85, a intensidade energética apresenta uma contribuição 

positiva, entretanto, com tendência decrescente no final.  

No Brasil, ao contrário dos países desenvolvidos, o efeito intensidade não apresenta a 

tendência de contribuir cada vez mais para uma redução do consumo energético. Porém, 

a influência positiva do efeito intensidade não significa necessariamente que entre 

1970-96 os setores da economia brasileira se tornaram cada vez mais ineficientes no uso 

de energia.  

No caso brasileiro existem evidências que a evolução da intensidade energética é mais 

relacionada a quedas dos preços e a tendência de produzir produtos de menor valor 

agregado que ao uso de tecnologias ineficientes.114 Segundo estudos elaborados sobre a 

competitividade das empresas industriais no Brasil, se observou uma diminuição do 

consumo energético especifico (intensidade energética física) em diversos setores da 

indústria, por exemplo, no setor de papel e celulose e no setor siderúrgico (ROSA & 

TOLMASQUIM, 1993; COUTINHO & FERRAZ, 1994; COUTINHO et al., 2003; 

MACHADO & SCHAEFFER, 2005). Assim, o Brasil, país que ao longo do período 

analisado implementou diferentes medidas e políticas fiscais de curto prazo para 

enfrentar os problemas de altas taxas de inflação, os esforços de um aumento de 

eficiência energética para reduzir o consumo energético são compensados por, às vezes, 

enormes mudanças nos preços. 

                                                 
114 Segundo a teoria da deterioração dos termos de troca (PREBISCH, 1980), os preços de exportação 
dos produtos primários dos países em desenvolvimento tendem a apresentar uma evolução 
desfavorável frente à dos bens manufaturados produzidos pelos países industrializados. Como resultado, 
há uma tendência à deterioração dos termos de troca que afeta negativamente os países em 
desenvolvimento, como o Brasil, através da transferência dos ganhos de produtividade no setor primário-
exportador para os países industrializados. 
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Entre 1970-80 todos os produtos contribuíram para uma diminuição do consumo 

energético, com uma tendência mais pronunciada no primeiro período qüinqüenal. Entre 

1980-95, geralmente as mudanças na intensidade energética dos setores levaram a um 

aumento do consumo de energia, entretanto, existem exceções como a construção civil 

em 80-85, os SIUP em 85-90 e a agropecuária/extração em 90-95 que contribuíram para 

uma redução do consumo total.   

Para entender melhor a evolução do efeito intensidade entre 1970-95 a Fig. 5-11 mostra 

a tendência da intensidade energética dos quatro setores de maior intensidade energética 

direta.  
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Fig. 5-11: Evolução da intensidade energética direta dos setores agropecuária/extração, 
transformação, SIUP e transporte entre 1970 e 1975; Fonte: Elaboração própria a partir de MME 

(2003), IBGE (1979, 1984, 1989, 2002) 

Os setores construção civil, comércio e serviços apresentam intensidades diretas entre 

0,08 e 0,38 MJ/R$2003 e não serão apresentados no quadro. Como se pode verificar no 

gráfico, entre 1970-80 em praticamente todos os setores a intensidade energética 

diminuiu, principalmente nos setores de transporte e dos SIUP. Entre 1980-95, o 

indicador apresenta um aumento em quase todos os setores. Exceções se encontram no 

caso dos SIUP entre 1985-90 e da agropecuária/extração entre 1990-95. A evolução 

observada parece contraditória pelo fato de que medidas de conservação de energia 

foram apenas iniciadas pelas indústrias depois dos dois choques de petróleo, ou seja, a 

partir dos anos 80, quando, segundo a Fig. 5-11, de fato a intensidade energética tendeu 

a crescer.   
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O efeito estrutura corresponde à contribuição das mudanças na estrutura da economia 

brasileira (dependências intersetoriais) ao aumento do consumo energético. Essas 

modificações na estrutura intersetorial são causadas por alterações nos fluxos que 

entram como insumos nas indústrias ou saem das mesmas representando insumos para 

outros processos.  

Observa-se na Fig. 5-12 que nos primeiros três períodos, mudanças na estrutura 

econômica contribuíram a um aumento do consumo energético, porém, com menos 

força em cada período. Nos últimos dois períodos a estrutura intersetorial tende a ser 

menos energo-intensiva. Essa evolução pode ser explicada em parte por duas 

tendências. Primeiro, os insumos à produção dos produtos são substituídos por insumos 

menos intensivos em energia. Segundo, os próprios produtos servem como insumos 

para atividades menos energo-intensivas.  
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Fig. 5-12: Contribuição das mudanças da estrutura industrial ∆L às mudanças no consumo de 
energia  indireto no Brasil, 1970-1995 

Observando as tendências do efeito intensidade e do efeito estrutura verifica-se uma 

evolução oposta dos dois efeitos. Ou seja, enquanto as mudanças na intensidade 

energética direta contribuíram cada vez mais a um aumento do consumo de energia, 

mudanças nas dependências interestruturais da economia tenderam a contribuir cada vez 

mais para uma redução do consumo energético. Como a grande maioria dos setores 

apresentou uma tendência de contribuição positiva ao efeito intensidade, a evolução do 

efeito estrutura não pode ser apenas explicada por mudanças intersetoriais a favor de 
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setores menos energo-intensivos. Uma explicação para tal decorrência é o fato de que 

ao longo dos 26 anos pode ser observada uma substituição de insumos não-energéticos 

por insumos energéticos. A evolução dos dois efeitos no caso brasileiro é, por exemplo, 

contrária ao caso da Austrália onde o efeito intensidade tende a ser cada vez mais 

negativo e o efeito estrutura cada vez mais positivo. WOOD (2003) destaca que a 

substituição de insumos energéticos por não-energéticos (no caso australiano) leva a um 

resultados importante de tal forma que os créditos dados às indústrias que diminuem seu 

consumo energético podem ser injustificados devido ao fato de que os insumos não-

energéticos podem conter uma maior quantidade de energia embutida. Portanto, no 

Brasil a substituição de insumos não-energéticos por energéticos tendeu a diminuir o 

consumo energético total provavelmente porque a energia embutida nos insumos não-

energéticos era maior que a energia diretamente consumida nos processos produtivos.  

Esta explicação pode ser verificada no exemplo dos serviços. Para fornecer serviços à 

demanda final (produção e distribuição) foram necessários cada vez mais insumos 

energéticos (principalmente eletricidade) enquanto a participação de produtos 

metalúrgicos, máquinas, carne bovina, farmacêuticos, etc. – todos estes produtos 

apresentando uma alta quantidade de requerimentos energéticos indiretos – diminuiu. 

Outro exemplo encontra-se no caso dos produtos de construção civil para cujo 

fornecimento à demanda final a contribuição dos insumos energéticos eletricidade, óleo 

combustível e gás natural aumentou ao longo dos períodos analisados enquanto os 

insumos não-energéticos, como, por exemplo, laminados de aço e madeira (ambos 

representando uma alta parcela de energia embutida) diminuíram sua participação ao 

fornecimento à demanda final. 

No caso do sub-grupo de produtos de indústria de transformação dois produtos se 

destacam em praticamente todos os períodos: os alimentos e bebidas e outros produtos 

de indústria de transformação. A análise das mudanças no efeito Leontief do primeiro 

grupo mostrou que os insumos necessários para fornecer uma unidade monetária de 

alimentos e bebidas à demanda final cresceu até 1985 e depois diminuiu. A mesma 

decorrência foi observada para o grupo de outros produtos. No caso dos alimentos e 

bebidas se observou uma tendência de que aparentemente os produtos primários (por 

exemplo, café em coco, arroz em casca, bovinos e suínos, etc.) foram substituídos 
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durante a modernização do setor. Ou seja, a partir de 1985, a parcela de insumos 

primários necessários no fornecimento dos produtos alimentos e bebidas à demanda 

final diminuiu, enquanto a participação de insumos energéticos (eletricidade e dos 

produtos de cana-de-açúcar) aumentou. 

Vale ressaltar que a análise de decomposição estrutural de certa variável pode ser feita 

incluindo ou excluindo os produtos importados no cálculo da matriz Leontief. No caso 

de uma inclusão das importações, os elementos da matriz são chamados de coeficientes 

técnicos, enquanto a exclusão leva a coeficientes de requerimentos domésticos. Como já 

foi mencionado no capítulo IV, este estudo objetiva analisar apenas os requerimentos 

domésticos devido ao fato de que a estrutura do consumo energético na produção dos 

produtos importados é desconhecida. Além do mais, os efeitos estimados (por exemplo 

das mudanças na demanda final) sobre o consumo energético só podem ser analisados 

com respeito a mudanças no consumo energético doméstico. Entretanto, mudanças nas 

importações podem causar modificações nos resultados, por exemplo, no caso de ∆L 

um aumento das importações pode significar uma substituição de insumos domésticos 

por importados. Assim, menos insumos domésticos seriam necessários para fornecer 

certo bem à demanda final, com a conseqüência de que a estrutura fica aparentemente 

mais eficiente. Para excluir tal possibilidade de distorção dos resultados, a análise de 

decomposição estrutural foi executada também para o caso de coeficientes técnicos .115 

Não obstante, o resultado não apresentou uma variação significativa, como pode ser 

visto na Fig. 5-13. O mesmo resultado foi observado para os outros efeitos.   

 

                                                 
115 Para este calculo se supus a hipótese que a estrutura energética da produção dos insumos importados 
era equivalente à produção brasileira. 
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Fig. 5-13: Contribuição das mudanças da estrutura industrial ∆L (inclusão das importações) às 
mudanças no consumo de energia  indireto no Brasil, 1970-1995 

O efeito composição da demanda final corresponde por mudanças no consumo 

energético causadas por variações na demanda relativa por bens e serviços. Essas 

modificações na demanda final podem ocorrer por diferentes razões: consumidores 

finais podem alterar seus hábitos de compra, seja por variações na renda pessoal ou por 

questão de moda, a quantidade de produtos exportados pode variar devido a decisões do 

governo ou pela própria demanda do exterior, etc. Como a demanda final é composta 

por cinco componentes (FBCF, exportação, variação de estoque, consumo do governo e 

consumo das famílias), sua composição é sujeita a um número grande de fatores 

influentes e sua contribuição ao consumo energético, portanto, pode variar bastante.  
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Fig. 5-14: Contribuição das mudanças da composição da demanda final ∆u às mudanças no 
consumo de energia indireto no Brasil, 1970-1995 

 143



Como pode ser visto na Fig. 5-14 em nenhum dos sub-períodos ∆u contribuiu de 

maneira significativa às mudanças no consumo energético total, porém, dentro do 

próprio efeito ∆u existem certos produtos que podem causar mudanças significativas.  

As modificações em ∆u ao longo dos períodos são principalmente influenciadas por 

mudanças nas exportações e na demanda final das famílias. A evolução destes dois 

fatores foi apresentada no capítulo II nas Fig. 2-11, 2-12, 2-13 e 2-14 e ajuda a 

compreender melhor as variações em ∆u.  

No período 1970-75 destacam-se os dois grupos de produtos de indústria de 

transformação e de produtos primários (agropecuária e extração), ambos contribuindo 

positivamente às mudanças no consumo energético total. As Fig. 2-11 e 2-13 mostram 

um aumento da demanda familiar por estes dois produtos e um aumento das exportações 

dos produtos primários. No segundo período a grande contribuição de três setores 

chama a atenção: o efeito positivo dos serviços e o efeito negativo dos produtos de 

indústria de transformação e de comércio. Verifica-se na Fig. 2-11 um aumento 

significativo da demanda final das famílias por serviços em 1980, enquanto os produtos 

de indústria de transformação (principalmente alimentos e bebidas) e comércio foram 

menos demandados tanto pelas famílias quanto pelas exportações. No intervalo de 

1980-85 os produtos de indústria de transformação com destaque aos produtos químicos 

e de refino, além dos produtos siderúrgicos apresentaram uma contribuição altamente 

positiva ao consumo de energia. Neste intervalo, o aumento das exportações destes dois 

grupos causou um acréscimo significativo no consumo energético da economia 

brasileira. Por exemplo, o efeito ∆u dos produtos químicos e de refino - gasolina pura, 

óleos combustíveis, petroquímicos básicos, outros produtos de refino, etc. - contribuiu 

com 4% ao aumento do consumo energético total no período 1980-85. No mesmo 

período, o aumento da demanda por produtos siderúrgicos, principalmente com a 

finalidade de exportação, causou um acréscimo de 2,5% ao consumo energético total. 

Com o aumento da inflação no final dos anos 80 (período 85-90), as exportações 

recuam, principalmente dos produtos químicos e de refino. No caso dos alimentos e 

bebidas, a redução da renda familiar causou uma diminuição da demanda neste período. 

No último período, todos os grupos, exceto os serviços, contribuíram negativamente ao 
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consumo energético. Destaca-se a redução do consumo de energia causada por uma 

queda da demanda do transporte que diminuiu sua participação nas exportações. 

Assim, apesar de que ∆u em sua forma agregada não representa uma grande influência, 

certos produtos podem fazer grande diferença no consumo energético, de forma que a 

política pública através de políticas de subsídios para produtos de requerimentos 

energéticos totais baixos e de taxação de produtos de alta intensidade energética total 

pode influenciar significativamente a contribuição ao consumo energético total do país. 

A substituição de produtos através de medidas políticas apresenta a dificuldade de que 

produtos similares (e por isso mais conveniente para serem substituídos) estão 

agregados segundo a classificação das tabelas de insumo-produto. Entretanto, o IBGE 

está trabalhando na publicação de novas tabelas de um maior nível de desagregação (80 

atividades e 600 produtos), o que facilitaria a decisão sobre quais produtos de altos 

requerimentos energéticos deveriam ser substituídos por outros produtos similares, 

entretanto, de menor requerimentos energéticos.  

 

Na Fig. 5-15 encontra-se a contribuição do efeito destinação da demanda final que 

corresponde a mudanças no consumo energético causadas por variações na destinação 

da demanda final. Esse fator reflete alterações que ocorreram devido a mudanças na 

contribuição relativa dos componentes da demanda final (FBCF, exportação, variação 

de estoque, consumo do governo e consumo das famílias) no PIB. 
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Fig. 5-15: Contribuição das mudanças da destinação da demanda final ∆v às mudanças no 
consumo de energia  indireto no Brasil, 1970-1995 
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Como pode ser visto na Fig. 5-3, ∆v não representa um efeito de grande impacto sobre o 

consumo de energia durante o período total 1970-96. A contribuição dos sub-grupos ao 

efeito ∆v  depende da sua importância dentro de cada componente da demanda final. 

Por exemplo, entre 1970-75 houve um aumento significativo da parcela de FBCF entre 

1970-75, com a conseqüência de que os produtos da construção civil, representando 

uma participação de entre 67% em 1970 e 74% em 1996 da componente de FBCF, são 

responsável por um aumento do consumo energético dentro deste período. Nos dois 

próximos intervalos, a participação relativa de FBCF na demanda final diminuiu e 

consequentemente os produtos de construção civil contribuíram para uma redução do 

consumo energético. A partir de 1985, a participação de FBCF continua relativamente 

constante. Entretanto, entre 1985-90 a componente ‘consumo da administração’ 

começou a aumentar sua parcela na demanda final, de 10% em 1980 a 14% em 1985 e 

19% em 1990. Este aumento foi causado pela consolidação da universalização do bem 

estar na Constituição do Brasil em 1988 introduzido pelo primeiro governo civil depois 

do regime militar. Como os serviços da administração pública representam os únicos 

itens dentro da componente ‘consumo da administração’, o aumento da parcela da 

componente na demanda final se expressa como contribuição positiva dos serviços ao 

consumo energético. Por outro lado, no mesmo período o nível das exportações recuou 

e diminuiu sua participação na demanda final. A maioria dos bens exportados são 

produtos primários e produtos de indústria de transformação (principalmente produtos 

siderúrgicos, alimentos e bebidas e produtos químicos), de forma que estes itens 

contribuíram negativamente ao efeito ∆v, causando uma diminuição do consumo 

energético total de grandeza significativa. Como mostra a Fig. 2-11, entre 1990-95 não 

ocorreram grandes mudanças na destinação da demanda final, assim que o efeito ∆v se 

apresenta próximo à zero no último período.    

 

O efeito atividade representa a contribuição às variações no consumo de energia devido 

a mudanças na atividade da economia brasileira, medida em PIB per capita.   

A Fig. 5-16 demonstra a evolução do efeito que exceto no período 1980-85 contribuiu a 

um aumento do consumo energético no Brasil. Vale ressaltar que – como pode ser visto 
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na Fig. 5-16 – que a evolução de ∆E ocorre bastante paralelo com a de ∆Y, embora a 

tendência de ∆E se apresenta de certa forma retardada. Este diferença pode ser causada, 

por exemplo, pela entrada de plantas menos eficientes em conseqüência de uma 

inesperada elevação do nível de atividade. Por outro lado, uma capacidade ociosa não 

permite que os efeitos no consumo de energia mudem de imediato (MOTTA & 

ARAUJO, 1989).  

Assim, enquanto ∆Y já apresenta menores taxas de crescimento ∆E ainda continua 

crescendo com taxas positivas. Em seguida, o consumo energético diminuiu seu 

crescimento, porém, ao contrário de ∆Y nunca é negativo. Portanto, mesmo em anos de 

recessão o consumo total de energia tendeu a crescer, entretanto com taxas menos 

pronunciadas.  
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Fig. 5-16: Contribuição das mudanças do PIB/capita ∆Y às mudanças no consumo de energia 
indireto no Brasil, 1970-1995 

Nos primeiros dois períodos, 1970-80, a renda per capita cresceu com taxas muito altas 

no Brasil, de 40,3 e 24,9%, respectivamente. Esse aumento levou a uma forte 

contribuição de ∆Y de 34% entre 1970-75 e de 22% entre 1975-80 às mudanças no 

consumo energético. Entre o final dos anos 70 e o inicio dos anos 90 a economia 

brasileira passou por duas recessões, cujos impactos se manifestam em uma redução da 

renda per capita entre 1980-85 e em um aumento de apenas 0,45% entre 1985-90. 

Conseqüentemente, nestes dois períodos a contribuição do efeito ∆Y não apresenta 

 147



grande impacto sobre o consumo energético. Com a recuperação da economia a partir 

do inicio dos anos 90, com um crescimento da renda per capita de 8%, entre 1990-95, a 

contribuição do efeito ∆Y volta a crescer.     

Em todos os períodos, mesmo nos anos de ∆Y negativo, os produtos de maior 

importância são os produtos de indústria de transformação, construção civil, transporte 

e serviços, ou seja, mudanças no crescimento econômico se manifestam principalmente 

nestes grupos. Dentro do grupo de produtos da indústria de transformação destaca-se o 

grupo de alimentos e bebidas que contribuiu com mais de 8,5% no primeiro período e 

com mais que 4,6% no segundo ao aumento do consumo energético. Outro grupo de 

alta contribuição é o grupo de outros produtos de indústrias de transformação, no qual 

se destacam automóveis e máquinas. 

Vale ressaltar – como pode ser visto nas épocas de alto crescimento econômico 1970-

80, que um aumento da renda per capita leva a um aumento significativo do consumo de 

energia, principalmente causado pelo aumento da demanda por produtos que são 

caracterizados por altos requerimentos energéticos totais.    

 

Na Fig. 5-17 apresenta-se o efeito populacional que corresponde às mudanças no 

consumo energético causadas pelo crescimento populacional brasileiro. Por causa da 

sua contribuição positiva continua ao longo dos anos analisados, apesar de não 

representar um fator de maior tamanho, este efeito chegou a ser o de segundo maior 

influência sobre o consumo energético dentro do período total de 1970-96.   
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Fig. 5-17: Contribuição das mudanças da população ∆P às mudanças no consumo de energia 
indireto no Brasil, 1970-1995 

O efeito populacional se manifesta nos mesmos produtos do efeito atividade em anos de 

alto crescimento econômico. Um aumento da população gera principalmente demanda 

por produtos de indústria de transformação, construção civil, transporte e serviços. Vale 

ressaltar a evolução da participação dos grupos de produtos. Com a decrescente 

evolução das taxas de crescimento populacional ao longo dos períodos, a contribuição 

dos produtos da indústria de transformação ficou reduzida também. O mesmo aconteceu 

com os produtos de construção civil, transporte, comércio. Entretanto, o efeito contrário 

ocorreu com a demanda por serviços, que aumentou sua participação nos últimos 

períodos.  

Dentro do grupo de produtos de indústria de transformação a participação dos alimentos 

e bebidas e dos produtos têxteis e vestuário diminuiu, enquanto produtos siderúrgicos e 

produtos químicos e refinados aumentaram sua participação. Por outro lado, um 

aumento da população brasileira aparenta não influenciar muito os produtos papel e 

celulose, minerais não-metálicos e metalúrgicos. 

 

Decomposição das mudanças no consumo energético por sub-grupos de produtos: 

A seguir, serão apresentados os resultados da decomposição estrutural segundo a 

contribuição dos sub-grupos de produtos (gráficos à esquerda). Para aumentar o grau de 

informação, além dos resultados da SDA será mostrada a evolução dos requerimentos 

energéticos diretos, indiretos e totais de cada sub-grupo. Além disso, inclui-se no 
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gráfico à direita a evolução da diferença entre o consumo energético entre dois 

períodos, equivalendo a soma de todos os efeitos por período do gráfico à esquerda. 

 Geralmente, mudanças no consumo energético do grupo de produtos primários não 

contribuíram em grande escala às mudanças no consumo de energia total da economia. 

No caso dos produtos agropecuários e de extração pode-se ver na Fig. 5-18 que em 

geral todos os efeitos se comportam similarmente ao caso da economia agregada (Fig. 

5-8). Entretanto, no primeiro período ∆u é responsável por um significativo aumento do 

consumo energético de 65,6 106 GJ, devido a uma participação maior dos produtos na 

demanda final familiar e de exportações. A contribuição negativa de ∆v entre 1975-80 

foi causada por variações no estoque de certos produtos primários. 
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Fig. 5-18: Decomposição das mudanças no consumo de energia na produção dos produtos 

primários (agropecuários e de extração) entre 1970 e 1995 no Brasil 

Como pode-se observar no gráfico ao lado direto da Fig. 5-18, os requerimentos 

energéticos dos produtos primários permanecem relativamente constantes entre 1985-

95, enquanto a diferença entre o consumo energético de dois períodos diminuiu 

continuamente ao longo do período analisado. Além do mais, ocorreu um aumento da 

parte indireta que em 1970 representou menos que a metade do consumo direto 

chegando em 1995 quase ao mesmo valor que o consumo direto. Uma crescente 

mecanização dos setores primários, tanto da agropecuária quanto da extrativa, é 

responsável por um aumento da participação dos requerimentos indiretos. Ao mesmo 

tempo, a modernização do setor levou a uma estagnação dos requerimentos totais, com 

uma redução da parte direta entre 1990-95, com o resultado que ∆N no último período 

se apresenta negativo e não, como no caso da economia agregada, positivo. 
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Os produtos da indústria de transformação representam o sub-grupo de maior 

contribuição às mudanças no consumo energético da economia brasileira. Em 

conseqüência disso, o quadro de decomposição se apresenta muito similar aos 

resultados da decomposição da economia agregada. Todos os efeitos deste grupo 

indicam na mesma direção (positiva e negativa) que os efeitos da economia agregada, 

apenas variam levemente na grandeza da sua contribuição. Por exemplo, no período 

1980-85 o efeito ∆u representou o maior efeito de todos dentro do grupo de produtos da 

indústria de transformação e causou um aumento do consumo energético de 324,9 106 

GJ. Este acréscimo foi principalmente causado por mudanças na composição da 

demanda final a favor de produtos siderúrgicos e produtos químicos e de refino. 
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Fig. 5-19: Decomposição das mudanças no consumo de energia na produção dos produtos das 

indústrias de transformação entre 1970 e 1995 no Brasil 

O crescimento dos requerimentos energéticos totais dos produtos de indústria de 

transformação se apresenta relativamente continuo. Porém, enquanto o primeiro período 

de baixo desempenho econômico (no final dos anos 80) não influenciou 

significativamente o consumo energético (direto e indireto), o segundo período de baixa 

atividade economia (no inicio dos anos 90) levou a uma estagnação do consumo de 

energia neste sub-grupo, de forma que ∆E é quase zero entre 1985-90. Apesar de conter 

produtos de altos requerimentos energéticos diretos e poucos indiretos como, por 

exemplo, no caso dos produtos siderúrgicos, os requerimentos indiretos dos sub-grupo 

agregado se apresentam sempre maior que os diretos. Além disso, enquanto os 

primeiros mais que triplicaram no período analisado, os requerimentos diretos apenas se 

duplicaram.  
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Os resultados da decomposição para o grupo desagregado de produtos de indústria de 

transformação se encontram no anexo. 

 

Como já foi visto na Fig. 5-6, a contribuição do grupo dos SIUP às mudanças no 

consumo energético da economia brasileira não é significativa. Com a entrada das duas 

grandes hidrelétricas Itaipu e Tucurui em 1984, a demanda por eletricidade aumentou 

∆u entre 1980-90. Como pode ser visto na Fig. 5-20 , em quatro dos cinco períodos 

analisados (menos 1990-95) o efeito ∆u representa a maior contribuição dentro dos 

SIUP. 
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Fig. 5-20: Decomposição das mudanças no consumo de energia na produção dos SIUP entre 1970 e 

1995 no Brasil 

Os requerimentos totais dos sub-grupo cresceram continuamente com uma leve 

estagnação entre 1975-80. A entrada das duas grandes hidrelétricas causou um aumento 

imediato do consumo energético devido ao fato de que paralelamente cresceram as 

perdas de transformação, de distribuição (linhas de transmissão) e armazenagem. Os 

requerimentos energéticos diretos representam a maior parte do consumo de energia 

deste grupo. Entretanto, também os requerimentos indiretos aumentaram 

significativamente com um maior consumo de energia elétrica. Por um lado, a geração e 

transmissão de eletricidade passaram a ser mais complexos, envolvendo cada vez mais 

máquinas e equipamentos elétricos, além de serviços financeiros (por exemplo, 

seguros).  
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Dentro do grupo de produtos de construção civil, que representa os terceiro (1970-90) e 

quarto (1995) maior requerimentos energéticos totais, os efeitos ∆N, ∆L, ∆Y e ∆P se 

comportam parecidos aos efeitos da economia agregada. Uma exceção encontra-se no 

período 1980-85 quando o efeito ∆P foi o único efeito positivo. 

Ao contrário os efeitos ∆u e ∆v apresentam um comportamento menos parecido ao da 

economia agregada. Por exemplo, destaca-se neste grupo a grande participação do 

efeito ∆v que na maioria dos outros sub-grupos de produtos não desempenha um fator 

importante. Entretanto, como já foi mencionado anteriormente na explicação da 

evolução do próprio efeito ∆v, um aumento da participação relativa da componente 

FBCF da demanda final no PIB causa um aumento do consumo energético devido ao 

fato que os produtos de construção civil representam a maior parte dentro deste 

componente da demanda final. Um aumento da FBCF pode ser observado entre 1970-75 

o que levou a um efeito ∆v positivo neste período. Entre 1975-85, a participação da 

FBCF no PIB diminuiu, assim que ∆v influenciou negativamente o consumo energético, 

mesmo no período 1975-80, quando o efeito ∆v total (de todos os sub-grupos de 

produtos) é positivo. 
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Fig. 5-21: Decomposição das mudanças no consumo de energia na produção dos produtos de 

construção civil entre 1970 e 1995 no Brasil 

Os requerimentos energéticos totais do grupo de produtos de construção civil aumentam 

até 1980. Em 1985, os produtos requeriam menos energia o que causou uma 

contribuição negativa às mudanças no consumo energético total. Entre 1985-95, os 

requerimentos energéticos continuaram relativamente constantes. A parte direta do 
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consumo energético é muito pequena e até recua a partir de 1985, junto com a parte 

indireta, que por sua vez, apresentou um aumento razoável entre 1970-80.  

 

Exceto dos primeiros dois períodos, o comércio não contribuiu significativamente às 

mudanças de consumo de energia. Isso se verifica principalmente para os efeitos ∆N, 

∆v, ∆Y e ∆P. Porém, observam-se duas exceções. No primeiro período, o valor 

relativamente alto de contribuição positiva de ∆L foi provavelmente causado por 

mudanças na classificação da distribuição dos fluxos nas tabelas de insumo-produto dos 

primeiros dois períodos. Por outro lado, a grande contribuição negativa de ∆u entre 

1975-80 se explica por outro fator metodológico da classificação das matrizes de 

insumo-produto que chega a distorcer os resultados deste grupo de produtos. Trata-se 

neste caso da inclusão de uma coluna adicional do dummy ‘erros e omissões’ em 1970 e 

1975. Com isso o IBGE tentou equilibrar os valores dos insumos e da produção das 

matrizes. Em 1975, no caso do comércio o alto valor negativo de erros e emissões chega 

a representar o dobro do valor total dos ‘erros e omissões’. Devido à indisponibilidade 

de dados mais viáveis este tipo de distorção não pode ser evitado neste estudo.  
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Fig. 5-22: Decomposição das mudanças no consumo de energia no comércio entre 1970 e 1995 no 

Brasil 

As distorções mencionadas (altos valores de erros e omissões atribuídos a certos bens e 

serviços) também causaram uma alteração na evolução dos requerimentos energéticos, 

como pode ser visto no gráfico do lado direito da Fig. 5-22. Em 1975, o consumo 

energético direto que foi atribuído ao comércio representa um valor demasiadamente 
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alto para ser verdadeiro.116 Porém, novamente, por falta de dados mais viáveis, as 

distorções dificilmente podem ser evitadas. Sem levar em consideração o ano 1975, o 

comércio é caracterizado por uma alta parcela de requerimentos indiretos e uma 

pequena parcela de requerimentos diretos (principalmente energia elétrica).    

A decomposição das mudanças nos requerimentos energéticos do transporte demonstra 

a importância do efeito ∆N neste grupo, que em três dos cinco períodos analisados 

representa o efeito de maior influência sobre as mudanças no consumo energético. ∆Y 

varia – como geralmente - conforme o desempenho econômico do país, enquanto o 

efeito do crescimento populacional ∆P é responsável por uma contribuição positiva 

significativa. No período 1975-80 ∆u e ∆v contribuíram para um aumento do consumo 

energético, enquanto entre 1985-95 os dois efeitos causaram uma diminuição do 

consumo de energia. A evolução de ∆v se explica pelo aumento da participação da 

demanda final das famílias no PIB entre 1975-80 e pela redução da parcela das 

exportações entre 1985-90. Junto com um aumento do consumo das famílias entre 

1975-80, a demanda relativa por transporte cresceu o que causou um efeito ∆u positivo. 

O contrário aconteceu no último período quando a diminuição da demanda final por 

transporte causou um ∆u negativo.   Destaca-se a quase inexistência do efeito ∆L neste 

sub-grupo, o que indica que mudanças nas dependências intersetoriais relacionadas ao 

transporte não causaram variações significativas no consumo energético.   

 

                                                 
116 Como já mencionado no capítulo IV, a coluna de ‘erros e omissões’ foi atribuída ao componente da 
demanda final ‘variação de estoque’ com finalidade de continuar obtendo um equilíbrio das tabelas de 
insumo-produto. Entretanto, um valor negativo na demanda final significaria uma geração de energia 
durante o processo de produção e distribuição deste bem, em vez de requerer energia. Consequentemente, 
valores negativos foram realocados com valores positivos com fluxos opostos. No caso do produto 
‘margem de comércio’ o valor de erros e omissões em 1975 se apresenta muito alto      (-61746 106 Cr$ 
vs. -30.007 106 Cr$ como soma total do item erros e omissões). A realocação do valor negativo (em vez 
de um fluxo negativo de ‘comércio’ para ‘variação de estoque’ agora existe um fluxo positivo de variação 
de estoque para comércio) aumenta consequentemente o total da produção desta commodity o que indica 
maiores requerimentos energéticos deste item.  
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Fig. 5-23: Decomposição das mudanças no consumo de energia no transporte entre 1970 e 1995 no 
Brasil 

O sub-grupo de transporte representa o grupo de segundo maiores requerimentos 

energéticos diretos depois de produtos da indústria de transformação. Porém, ao 

contrário deste último, que se caracteriza por requerimentos energéticos indiretos bem 

mais altos que os diretos, o grupo de transporte requer principalmente energia direta. 

Observa-se um continuo aumento dos requerimentos totais, sobretudo causado pelo 

forte crescimento do consumo de energia direta.  

Com relação ao comportamento observado da evolução do consumo direto do grupo de 

transporte, o valor de 1975 deveria se apresentar mais alto, enquanto o valor do grupo 

de comércio é aparentemente alto demais. De fato, este desvio provavelmente é 

contabilizado pelo fato de que o valor negativo de ‘erros e omissões’ de ‘comércio’ 

compensou valores positivos no item ‘comércio’ que, na verdade, deveriam ter sido 

alocados em transporte. 

No caso dos requerimentos energéticos dos produtos de serviços, vale ressaltar que nos 

últimos dois períodos, excetuando-se ∆L, todos os efeitos tenderam a ser positivos, ou 

seja, todos contribuíram para um aumento do consumo energético, tanto por um 

aumento da intensidade energética quanto pelos efeitos da demanda final (nível, 

composição, destinação) e do crescimento populacional. Exceto no período 1980-85, ∆u 

causou em todos os anos um aumento do consumo de energia, ou seja, um relativo 

aumento da demanda por serviços causou um acréscimo ao uso energético. Além do 

mais, cabe destacar o grande impacto de ∆v entre 1985-90. Como já foi mencionado 

anteriormente, a consolidação da universalização do bem estar da sociedade brasileira 
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na Constituição de 1988, levou a um aumento da demanda por saúde e educação 

pública, fato que se manifesta em um alto valor positivo de ∆v (79,4 106 GJ) .   
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Fig. 5-24: Decomposição das mudanças no consumo de energia nos serviços entre 1970 e 1995 no 

Brasil 

Em 1995, os serviços chegaram a representar o grupo de segundo maiores 

requerimentos energéticos, contando por uma pequena parcela de energia direta 

(principalmente energia elétrica) e uma parcela significativa de energia indireta.     

 

5.3. EVOLUÇÃO DOS REQUERIMENTOS DE CO2 DA DEMANDA FINAL 

Como a finalidade deste estudo é, além de analisar a contribuição dos determinantes às 

mudanças no consumo energético, estimar a influência dos diferentes efeitos sobre as 

emissões de CO2 associadas ao consumo de energia, em seguida, serão apresentados os 

resultados respectivos às emissões. Entretanto, como mostrarão os resultados, devido ao 

fato de que as emissões são derivadas da queima dos combustíveis energéticos e 

somente diferem segundo as variações na composição dos energéticos, a tendência dos 

valores calculados não variam significativamente dos resultados apresentados na seção 

anterior. Portanto, a seguir, serão discutidos apenas brevemente os resultados da análise 

de decomposição estrutural das mudanças nas emissões de CO2. 

A Tab. 5-5 apresenta os requerimentos de CO2 diretos, indiretos e totais para os anos 

1970 e 1996. A tendência dos resultados não varia muito como no caso dos que foram 

apresentados na Tab. 5-1. Entretanto, pode-se observar algumas diferenças na 
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participação percentual dos itens no valor total. Como é de se esperar, os bens para cuja 

produção foram empregadas fontes energéticas de altas emissões de CO2, representam 

uma maior porcentagem de participação nas emissões de CO2 do que no consumo 

energético. Este fato pode ser verificado principalmente no caso de produtos 

agropecuários (na produção de carvão vegetal a partir da lenha), minerais não-metálicos 

(pelo uso de óleo combustível, lenha e carvão vapor), siderúrgicos (pelo uso de coque e 

carvão vegetal), transporte (pelo uso de óleo diesel), metalúrgicos, automóveis, 

máquinas e construção civil. Enquanto os primeiros quatro produtos se destacam pela 

alta participação de requerimentos diretos de CO2, os últimos quatro se caracterizam 

pela quantidade alta de CO2 embutido. Por outro lado, produtos químicos e de refino e 

têxteis e vestuário, SIUP, comércio e serviços apresentam uma contribuição relativa 

menor às emissões do que no caso do consumo energético, devido ao seu maior 

emprego de fontes energéticas ‘limpas’, como, por exemplo, energia hidráulica, 

eletricidade e produtos de cana-de-açúcar, tanto direta quanto indiretamente. Por causa 

de maior uso de eletricidade e álcool etílico, em 1970 e 1996 a participação relativa das 

residências nas emissões de CO2 se mostra menor do que na Tab. 5-1, em 1996 com 

19,7% e 23,9%, respectivamente.  
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Tab. 5-5: Requerimentos de CO2 diretos, indiretos e totais no consumo dos produtos da demanda 
final da economia brasileira em 1970 e 1996 

Produto 1970 1996 

CO2 (103t) Direta Indireta Total % do total Direta Indireta Total % do total 
Produtos primários          
   Prod. agropecuários 7.109 1.955 9.064 5,3% 10.519 6.667 17.186 4,9%
   Minerais 358 152 510 0,3% 1.381 1.303 2.684 0,8%
   Petróleo, gás e carvão 8 3 11 0,0% 38 42 80 0,0%
Prod. transformados (total) 14.225 31.580 45.805 26,6% 31.911 96.530 128.441 37,0%
   Minerais não-metálicos 696 148 844 0,5% 1.879 1.150 3.029 0,9%
   Prod. siderúrgicos 931 697 1.628 0,9% 9.542 7.960 17.502 5,0%
   Met. não-fer., outr. metal.     
      Prod. metalurg. não-fer. 2 10 12 0,0% 379 1.272 1.651 0,5%
      Outros  metalúrgicos 265 1.448 1.713 1,0% 574 3.609 4.183 1,2%
   Papel e celulose 451 299 750 0,4% 2.788 2.185 4.973 1,4%
   Químicos e refino     
      Elementos químicos 129 51 180 0,1% 2.343 1.848 4.191 1,2%
      Prod. refin. de petróleo 730 412 1.142 0,7% 1.237 3.418 4.656 1,3%
      Químicos diversos 353 265 617 0,4% 680 818 1.498 0,4%
   Alimentos e bebidas     
      Produtos do café 138 926 1.064 0,6% 492 2.183 2.675 0,8%
      Prod. veg. beneficiad. 3.024 3.659 6.684 3,9% 4.525 7.270 11.795 3,4%
      Carne de aves, bovina 950 4.246 5.196 3,0% 1.219 7.312 8.531 2,5%
      Laticínios 336 1.626 1.962 1,1% 898 3.076 3.975 1,1%
      Açúcar 406 1.480 1.886 1,1% 265 1.453 1.719 0,5%
      Óleos vegetais 1.836 1.702 3.539 2,1% 586 3.160 3.746 1,1%
      Outr. prod.  alimentares 1.456 3.083 4.539 2,6% 1.695 8.371 10.066 2,9%
   Têxtil, vestuário     
      Produtos têxtis 1.103 2.017 3.119 1,8% 428 1.256 1.684 0,5%
      Artigos do vestuário 42 802 844 0,5% 45 2.286 2.331 0,7%
   Outros prod. transf.     
      Máquinas e tratores 55 1.718 1.773 1,0% 216 6.053 6.269 1,8%
      Material elétrico 29 470 499 0,3% 123 3.923 4.046 1,2%
      Equip. eletrônicos 9 308 317 0,2% 56 3.740 3.796 1,1%
      Automóveis, caminhões  67 2.240 2.307 1,3% 145 10.792 10.937 3,1%
      Outros veículos e peças 26 596 622 0,4% 88 3.995 4.083 1,2%
      Madeira e mobiliário 688 1.045 1.733 1,0% 1.204 2.872 4.075 1,2%
      Borracha 55 158 213 0,1% 44 239 283 0,1%
      Farmacêut., perfumaria 76 960 1.036 0,6% 236 3.168 3.404 1,0%
      Artigos de plástico 16 119 135 0,1% 15 342 357 0,1%
      Couro e calçados 30 409 439 0,3% 52 1.321 1.373 0,4%
      Produtos diversos 326 686 1.013 0,6% 157 1.456 1.614 0,5%
SIUP 3.008 200 3.208 1,9% 5.914 2.798 8.712 2,5%
Construção civil 1.524 16.243 17.768 10,3% 1.450 31.524 32.974 9,5%
Comércio 441 3.257 3.698 2,1% 643 9.436 10.078 2,9%
Transporte 12.954 1.160 14.114 8,2% 34.479 6.047 40.526 11,7%
Serviços (total) 777 3.444 4.221 2,4% 4.392 30.683 35.075 10,1%
   Comunicações 1 50 51 0,0% 7 623 630 0,2%
   Instituições financeiras 0 0 0 0,0% 1 929 930 0,3%
   Serv. pres. às famílias 374 639 1.012 0,6% 2.337 11.694 14.031 4,0%
   Serv. prest.  às empresas 0 0 0 0,0% 36 544 580 0,2%
   Aluguel de imóveis 0 0 0 0,0% 590 2.439 3.030 0,9%
   Administração pública 351 2.668 3.019 1,8% 1.383 14.169 15.552 4,5%
   Serv. priv. não-mercant. 51 88 139 0,1% 38 284 321 0,1%
Total setores produtivos 40.406 57.995 98.401 57,1% 90.727 185.028 275.755 79,3%
Subsídios  2.542 1,5% 3.367 1,0%
Residências  71.474 41,5% 68.471 19,7%
Total da economia 40.406 57.995 172.417 100% 90.727 185.028 347.593 100%

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (1979, 2002), MME (2003), MCT (2002) 

A evolução dos requerimentos totais de CO2 por grupos de produtos entre 1970-95 se 

apresenta praticamente igual à tendência apresentada nas Fig. 5-1 e 5-2. Setores com 

maior emprego de combustíveis fósseis (por exemplo, transporte) representam uma 

maior participação nas emissões totais do que no consumo total. Por outro lado, setores 
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como serviços e comércio emitem uma quantidade muito pequena devido ao seu uso 

principal de eletricidade. No caso dos requerimentos energéticos e de CO2, a diferença é 

menos pronunciada.  
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Fig. 5-25: Comparação das emissões de CO2 totais da economia brasileira entre 1970 e 1995 
segundo às óticas de ‘requerimentos totais de CO2 dos produtos’ e ‘emissões dos setores’; Fonte: 

Elaboração própria a partir de IBGE (1979, 1984, 1989, 2002), MME (200) e MCT (2002) 

Como pode ser visto na Fig. 5-26, devido ao alto uso de coque de carvão mineral no 

setor siderúrgico, as emissões de CO2 deste setor representam mais que do 40% em 

1995. Entretanto, segundo a ótica de requerimentos totais de CO2, sua participação 

diminuiu significativamente. O contrário acontece com o setor químico, que devido ao 

seu alto uso de produtos de cana-de-açúcar, diminuiu sua participação nas emissões 

totais em comparação com sua participação no consumo de energia. A mesma tendência 

pode ser observada para o grupo de alimentos e bebidas. No caso dos requerimentos 

energéticos dos produtos da indústria de transformação a diferença entre a participação 

no consumo energético e nas emissões de CO2 se mostra menos significativa do que no 

caso do consumo e das emissões diretos. 
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Fig. 5-26: Comparação das emissões de CO2 dos produtos/setores de transformação entre 1970 e 
1995 segundo às óticas de ‘requerimentos totais de CO2 dos produtos’ e ‘emissões dos setores’; 

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (1979, 1984, 1989, 2002), MME (200) e MCT (2002) 

 

5.4. DECOMPOSIÇÃO DAS MUDANÇAS NAS EMISSÕES DE CO2 

ASSOCIADAS AO CONSUMO ENERGÉTICO 

Os resultados da análise de decomposição estrutural das mudanças nas emissões de CO2 

entre 1970-96 no Brasil podem ser vistos na Fig. 5-27. Além dos oito efeitos já 

apresentados na seção anterior, no caso das emissões foram incluídos mais dois fatores: 

a composição da matriz energética nas indústrias ∆cM e a composição da matriz 

energética residencial ∆cm, ou seja, a contribuição de mudanças no uso do tipo de 

fontes energéticas sobre as mudanças nas emissões de CO2. Observa-se que os fatores já 

conhecidos se comportam relativamente de forma equivalente em relação ao consumo 

energético. Os efeitos das mudanças na composição da matriz energética, tanto das 

atividades produtivas quanto das residências, contribuíram para uma redução das 

emissões de CO2, ou seja, ao longo do tempo foram empregadas fontes de menor 

potencial emissor de CO2. 
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Fig. 5-27: Contribuição em valores absolutos à mudança nas emissões totais de CO2 no Brasil entre 
1970 e 1996 no Brasil; Fonte: Elaboração própria117

A Tab. 5-6 mostra que os efeitos já examinados na seção anterior, no caso das emissões 

de CO2 dos setores produtivos geralmente apresentam uma contribuição percentual 

maior do que no caso do consumo energético. Isso é valido tanto no sentido positivo 

quanto negativo. Este fato se manifesta principalmente no efeito ∆N que contribuiu no 

caso de do método LMDI com -2,2% às mudanças no consumo de energia e com -

19,9% às mudanças nas emissões de CO2 entre 1970-96. Esta tendência se explica pelo 

fato de que os produtos de maior participação dentro de ∆N, ao longo de todos os 

períodos são o transporte e os produtos de construção civil. Como já foi mencionado 

anteriormente, ambos os produtos apresentam uma maior participação relativa nos 

requerimentos totais de CO2 do que de energia total, devido ao emprego de fontes de 

elevado fator de emissão ao longo da cadeia produtiva.  

 

 

                                                 
117 Define-se: ∆cm – efeito composição matriz energética residencial e ∆cM – efeito composição matriz 
energética dos setores produtivos. Os fatores restantes foram definidos na seção anterior deste capitulo. c 
representa o vetor dos fatores de emissão por fonte energética e m/M o tal chamado fuel mix, sendo no 
caso de m o vetor das fontes energéticas utilizadas pelas residências, e no caso de M a matriz das fontes 
utilizadas em cada atividade produtiva da economia brasileira. 
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Tab. 5-6: Contribuição percentual dos fatores à mudança nas emissões totais de CO2 no Brasil 
entre 1970 e 1996 (%); Fonte: Elaboração própria 

 ∆cM ∆N ∆L ∆u ∆v ∆Y ∆Pind ∆cm ∆R ∆Pdir ∆Total

ME -5,86 -27,43 28,21 -1,18 -8,48 65,60 59,15 -19,98 -4,91 22,86 108,0

LMDI -4,28 -19,87 22,32 6,21 -2,39 52,58 47,13 -19,04 -4,60 21,92 100,0

 

A seguir, se divide o período total de 1970-96 em cinco sub-períodos. As mudanças na 

composição da matriz energética residencial contribuíram significativamente para uma 

redução das emissões de CO2 (-19,04% entre 1970-96). Como demonstra a Fig. 5-28, 

∆cm causou em todos os períodos uma diminuição das emissões, entretanto com 

tendência positiva a partir do penúltimo período. Essa evolução foi causada pela 

substituição da lenha, a diminuição do uso de gasolina em conseqüência dos choques de 

petróleo até 1985 e o crescimento do emprego de energia elétrica e álcool, de forma que 

a participação das fontes emissoras diminuiu ao longo dos cinco períodos (com 97% em 

1970 e 65% em 1995). 

Enquanto ∆R contribuiu negativamente para o consumo energético residencial nos 

primeiros três períodos, no caso das emissões ∆R se apresenta positivo no primeiro 

período, devido ao fato de que a redução do consumo do uso das fontes emissoras de 

CO2 (lenha e querosene) não compensou o aumentou do uso das fontes emissoras de 

CO2 (gasolina, GLP, gás, carvão vegetal). No caso do consumo energético residencial, 

∆R se apresentou negativo já desde o primeiro período, porque o aumento do uso de 

fontes energéticas mais eficientes (principalmente no caso de eletricidade) compensou a 

redução das fontes ineficientes, ou seja, a redução foi maior do que o aumento, fato que 

não aconteceu no caso das emissões, devido ao fato de que a fonte eletricidade não é 

considerada emissora de CO2. 

∆Pres se comportou conforme sua influência sobre ∆E (Fig. 5-5). 
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Fig. 5-28: Contribuição de ∆cm, ∆R, ∆Pdir às mudanças nas emissões de CO2 diretas entre 1970-95 
no Brasil (toneladas de CO2); Fonte: Elaboração própria  

A contribuição dos efeitos às mudanças nas emissões de CO2 dos setores intermediários 

está apresentada na Fig. 5-29 para cada dos cinco sub-períodos analisados. Entre os 

resultados da decomposição das mudanças no consumo energético (Fig. 5-8) e das 

mudanças nas emissões de CO2 (Fig. 5-29) existem apenas duas diferenças marcantes: a 

primeira é a inclusão do efeito da composição da matriz energética dos setores 

produtivos ∆cM, que ao contrário de ∆cm, contribuiu apenas de uma maneira 

insignificante para as mudanças nas emissões. A segunda variação se mostra no período 

80-85, onde, no caso das emissões, ∆N continua negativo, enquanto no caso do 

consumo energético, ∆N já passou a contribuir a um aumento do consumo de energia. 

Esta tendência se explica pelo fato que mudanças na intensidade energética causaram 

efeitos positivos sobre os produtos de maior requerimentos energéticos enquanto estes 

produtos não necessariamente apresentam altos requerimentos de CO2. Por exemplo, no 

período 1980-85, os produtos alimentos e bebidas são responsáveis por um aumento do 

consumo energético devido a mudanças de intensidade energética. Como este setor 
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utiliza uma alta quantidade de produtos de cana-de-açúcar, este fato aumentou o 

consumo energético, mas não as emissões de CO2, porque os produtos de cana são 

considerados não emissores de CO2.  
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Fig. 5-29: Contribuição absoluta dos efeitos às mudanças nas emissões de CO2 dos setores 
intermediários nos sub-períodos 1970-95 (GJ) 

 

A Fig. 5-30 apresenta o progresso de ∆cM que corresponde à contribuição das 

mudanças na composição da matriz energética às mudanças nas emissões dos setores 

produtivos. Observa-se que, exceto no período 1980-85, o efeito ∆cM contribuiu 

negativamente a ∆C. Portanto, em nenhum período a contribuição era significativa, 

quando comparada com os outros efeitos.    
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Fig. 5-30: Contribuição das mudanças na composição da matriz energética ∆cM às mudanças nas 
emissões de CO2 da demanda intermediária no Brasil entre 1970-1995 

Geralmente, os produtos de maior influência dentro de ∆cM foram os produtos de 

transformação, principalmente alimentos e bebidas e outros produtos de transformação 

(sobretudo, máquinas e automóveis), e os produtos de construção civil. O único período 

onde ∆cM apresenta uma contribuição positiva (80-85) é caracterizado por um aumento 

da participação das fontes energéticas coque do carvão mineral, carvão vegetal e lenha 

na matriz energética brasileira. As três fontes se destacam por fatores elevados de 

emissão de CO2. Portanto, como os produtos de construção civil, máquinas e 

automóveis apresentam uma alta taxa de emissões embutidas (por exemplo, a produção 

de aço onde são requeridas principalmente as fontes coque e carvão vegetal), a 

contribuição de ∆cM a ∆C se apresentou positiva no terceiro período.  

Resumindo pode-se dizer que, como era de se esperar, os resultados não variam muito 

em comparação com os resultados da decomposição das mudanças no consumo 

energético apresentados na seção anterior. Obviamente os grupos de menores parcelas 

de requerimentos de CO2 comparados aos dos requerimentos energéticos apresentam 

uma participação menor em ∆C do que em ∆E e vice versa.  
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Capítulo VI 

Conclusões e sugestões para trabalhos futuros 

 

As mudanças no consumo de energia e nas emissões de CO2 associadas e as forças 

motrizes dessas variações foram estudadas sistematicamente para o caso brasileiro no 

período de 1970 a 1996. A análise foi feita através da técnica de decomposição 

estrutural, empregando os métodos de Marshall-Edgeworth (ME) e de índice Divisia de 

média logarítmica (LMDI). As conclusões da pesquisa desenvolvida podem ser 

divididas em dois grupos: (a) conclusões com respeito à escolha do método tanto entre a 

análise de decomposição de índice (IDA) e análise de decomposição estrutural (SDA) 

quanto entre as técnicas matemáticas e (b) conclusões com respeito aos resultados da 

própria decomposição estrutural.  

Com a finalidade de contabilizar as mudanças no consumo de energia causadas tanto 

por efeitos direto quanto indiretos se optou pelo método de decomposição estrutural, 

incorporando as matrizes de insumo-produto para refletir efeitos da demanda final além 

de efeitos de dependências intersetoriais. Apesar de requerer uma menor quantidade de 

dados específicos, o que significa de certa forma uma vantagem para realizar com mais 

freqüência estudos a respeito, a análise de decomposição de índice não é capaz de tratar 

estes efeitos indiretos. Além da capacidade de traçar efeitos indiretos, a análise de 

decomposição estrutural se destaca pelo maior número de efeitos a serem considerados. 

No caso da decomposição de índice, os efeitos analisados são apenas três: o efeito 

atividade, o efeito estrutura e o efeito conteúdo. A decomposição estrutural é capaz de 

decompor as mudanças no consumo energético em mais efeito, por exemplo, 

decompondo o próprio efeito atividade em quatro ‘sub-efeitos’: efeito da composição 

(∆u), da destinação (∆v), do PIB per capita (∆Y) e da população (∆P), fato que permite 

chegar a resultados mais detalhados e esclarecedores. Além disso, a análise de 

decomposição estrutural inclui o efeito ∆L que representa as mudanças nas 

dependências intersetoriais, o que só é possível através da utilização da ferramenta das 

tabelas de insumo-produto. 
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Teoricamente, a escolha do método pode influenciar significativamente os resultados. 

Não obstante, no caso da economia brasileira agregada e da desagregação em dois 

setores (indústria e serviços) não se verificou uma grande diferença entre os resultados 

dos dois métodos. No trabalho de MACHADO & SCHAEFFER (2005), onde os autores 

decidiram pelo método de decomposição de índice, as forças motrizes do consumo 

energético analisadas demonstram uma tendência parecida aos efeitos decompostos no 

presente estudo. Entretanto, como o estudo de MACHADO & SCHAEFFER (2005) não 

apresenta resultados em nível mais desagregado, não é possível obter conclusões mais 

detalhadas. 

Na discussão das propriedades das diversas técnicas de decomposição se chegou à 

conclusão de que três técnicas matemáticas podem ser recomendadas. O método de 

Marshall-Edgeworth, que apesar de se tratar de um método paramétrico e não-exato, é a 

melhor opção para analistas que preferem equações mais simples sem se importar com 

resíduos nos resultados obtidos. Este método é muito compreensível e, além do mais, 

segundo SUN & ANG (2000), os resultados do método de Marshall-Edgeworth são os 

mais parecidos com os resultados dos métodos estendidos (extenção dos métodos 

paramétricos assim que convergem dando um resultado único) comparados aos 

resultados de outros métodos paramétricos (Paasche e Laspeyres). Entretanto, se o 

analista prefere um método perfeito, sem deixar resíduo, os métodos preferidos seriam o 

do método de índice Divisia de média logarítmica ou do método Laspeyres refinado. 

Porém, enquanto a primeira opção é adequada para qualquer quantidade de fatores de 

decomposição (precisando de alguns ajustes para poder processar valores de zero), a 

segunda opção se apresenta complicada na realização da programação se o número de 

determinantes excede três ou quatro fatores.  

Portanto, a comparação dos resultados da análise de decomposição estrutural dos 

métodos escolhidos (método Marshall-Edgeworth e método Divisia de média 

logarítmica) demonstrou que as contribuições dos efeitos às mudanças no consumo 

energético dos dois métodos apresentaram uma tendência parecida. Entretanto, as 

contribuições calculadas pelo método Marshall-Edgworth são, em geral, maiores que as 

do método Divisia de média logarítmica, tanto no sentido positivo quanto negativo. 
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Aparentemente o método Marshall-Edgeworth chega a sobreestimar a contribuição de 

cada determinante o que pode levar a conclusões incorretas.  

Além do mais, se a análise de decomposição estrutural é aplicada a períodos longos, os 

resultados podem confundir. Ou seja, no caso deste trabalho, a decomposição dos 

determinantes das mudanças no consumo energético do período total (1970-96) leva à 

impressão de que mudanças na intensidade energética causaram uma redução no 

consumo energético, enquanto o crescimento econômico se apresentou como fator de 

maior contribuição percentual. Não obstante, estes resultados não se verificam para o 

caso da desagregação do período em cinco sub-períodos (e também não na 

desagregação do período 90-96 em períodos anuais). Consequentemente, para poder 

interpretar os resultados de uma maneira correta, a realização da análise de 

decomposição é sempre recomendável para os prazos mais curtos possíveis.  

A análise da evolução do consumo energético dos setores intermediários no Brasil entre 

1970-96 revelou que a economia brasileira tendeu a consumir mais energia 

indiretamente (energia embutida nos insumos) do que energia diretamente (em forma de 

fontes energéticas). Enquanto em 1970 os requerimentos energéticos indiretos 

representaram 55% dos requerimentos totais dos setores intermediários (consumo total 

menos a energia consumida pelas residências), em 1996 este valor chegou a 64%. Este 

fato indica um aumento da complexidade dos processos de produção ao longo dos 26 

anos, com cadeias produtivas mais compridas, de maior grau de mecanização dos 

setores econômicos. 

Enquanto o consumo residencial de energia é responsável por apenas 10% do aumento 

do consumo energético total do Brasil entre 1970 e 2000 (aumento de 31% do consumo 

residencial), as atividades produtivas da economia brasileira foram responsáveis por 

90% (aumento de 433%). Assim, o consumo residencial representa uma participação 

decrescente no consumo total, de 44,7% em 1970 a 22,2% em 2000 (e 23,9% em 1996). 

Na comparação do consumo energético segundo as duas abordagens (consumo direto 

nas atividades da indústria brasileira vs. requerimentos energéticos da demanda final) 

podem-se notar diversas diferenças. Observa-se que um consumo energético baixo de 

certa atividade não significa necessariamente que os requerimentos energéticos totais 
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sejam igualmente baixos devido à inclusão de energia embutida nos insumos na 

produção dos bens e serviços. Este efeito se mostra sobretudo nos serviços e na 

construção civil, ambos representando um consumo direto muito baixo 

(aproximadamente 4% e 1% em 1995, respectivamente) enquanto chegam a ser 

responsáveis por 15,9% e 9,9%, respectivamente em 1995, segundo a abordagem de 

requerimentos energéticos. Embora os produtos da indústria de transformação 

continuem sendo o grupo de maior consumo energético segundo as duas óticas, na 

desagregação deste grupo se demonstram algumas modificações. Segundo a ótica do 

consumo direto, os setores químico e refino e siderurgia foram responsáveis por 

aproximadamente a metade do consumo de energia em 1995 das indústrias de 

transformação, enquanto a consideração da energia indireta modifica o resultado de tal 

forma que agora os alimentos e bebidas, junto com os outros produtos são responsáveis 

por aproximadamente 65% do consumo energético do grupo de transformação em 1995. 

Entretanto, a análise do consumo energético de um país meramente pela ótica de 

consumo direto pode levar a conclusões incorretas. Se medidas de política pública e 

energética são introduzidas sem contar a energia indireta necessária na produção dos 

bens e serviços da demanda final, as conseqüências dessas medidas podem não gerar os 

resultados esperados. Por exemplo, é possível que medidas de eficiência energética no 

uso final de energia (por exemplo, melhorias técnicas para diminuir o consumo de 

combustível por quilometro percorrido dos automóveis) causem um efeito menor do que 

medidas implementadas ao longo da cadeia de produção deste bem. De certa forma, a 

maior parte de energia consumida na produção de um veículo é indireta, sendo 

embutida nos insumo como aço, plástico, tintas, etc. A mesma observação é valida para 

qualquer medida de eficiência energética no uso final de energia de um produto, cujo 

efeito pode ser compensado se ao mesmo tempo ocorre um aumento do consumo 

energético indireto ao longo da cadeia de produção e distribuição deste bem ou serviço. 

Ao contrário da abordagem de consumo energético direto, a inclusão da energia indireta 

nos cálculos do uso de energia da economia permite descobrir onde ocorre o verdadeiro 

consumo de energia ao longo da cadeia produtiva de um produto. Uma abordagem 

meramente segundo a ótica de consumo direto disfarça de certa forma a ‘origem’ do uso 

energético, como, por exemplo, no caso de serviços onde pouquíssima energia é 
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diretamente consumida. Portanto, devido ao alto consumo indireto de serviços 

(excluindo o transporte) indica que uma terceirização da economia brasileira (menos 

participação de setores primários e da indústria de transformação) não traz 

necessariamente um declínio do consumo energético. 

Através da análise das mudanças históricas no consumo energético empregando a 

ferramenta de análise de decomposição estrutural, se conseguiu determinar a 

contribuição de cada força motriz destas mudanças. Na decomposição estrutural das 

mudanças no consumo energético entre 1970-96 segundo o método LMDI os fatores de 

maior contribuição positiva são o crescimento da renda (PIB per capita) com 36,11%, o 

crescimento populacional com 32,37% em relação ao consumo energético intermediário 

dos setores produtivos e com 16,66% em relação ao consumo energético residencial e as 

mudanças nas dependências intersetoriais com 19,22%. Mudanças na intensidade 

energética com -2,2%, na destinação da demanda final com-1,1% e no consumo 

energético residencial per captia com -7,2% contribuíram para uma redução do 

consumo energético total entre 1970-96. A tendência destes resultados está conforme a 

evolução mundial segundo os resultados de diversos estudos internacionais, por 

exemplo, LIN & POLENSKE (1995) para a China, CHANG & SUE (1998) para 

Taiwan, MUKHOPADHYAY & CHACRABORTY (1999) para a Índia e WOOD 

(2003) para Austrália. 

Os resultados obtidos devem ajudar a fazer inferências do futuro do consumo energético 

e as emissões relacionadas. Porém, os fatores de maior influência – um crescimento 

econômico (∆Y) e populacional (∆P) – não são convenientes para conduzir uma 

redução do consumo de energia da economia brasileira. Um aumento de renda, ou seja, 

um crescimento socioeconômico é importante, principalmente em países em transição 

como o Brasil. Pelo contrário, deve se encorajar um aumento de renda, sobretudo com 

respeito a uma melhor distribuição de renda. O Brasil representa um dos países de pior 

distribuição de renda no mundo, onde o índice de GINI chega a 0,573 (IBGE, 2004). 

Portanto, o empenho do atual governo de diminuir a alta desigualdade de renda entre as 

classes da população brasileira, aumentando, por exemplo, o salário mínimo, terá 

influências diretas e indiretas sobre o consumo energético do Brasil. O crescimento de 

renda causará um aumento do consumo energético residencial porque será facilitada a 
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aquisição de eletrodomésticos e veículos privados. Por outro lado, o consumidor final 

demandará uma maior quantidade de bens e serviços o que indiretamente leva a um 

aumento do consumo energético dos setores intermediários da economia (COHEN et 

al., 2005). Segundo os resultados obtidos neste trabalho, mudanças no consumo 

energético causadas por variações no valor de PIB per capita se manifestam 

principalmente na demanda por produtos da indústria de transformação (sobretudo, 

alimentos e bebidas, outros produtos), construção civil, transporte e serviços. Além do 

mais, o crescimento populacional, que segundo projeções do IBGE acontecerá com 

taxas cada vez menos pronunciadas (de 2,86% a.a. em 1970, 1,33% a.a. em 2000 e 

0,71% a.a. em 2030), consequentemente diminuirá sua alta contribuição positiva ao 

aumento do consumo energético do país, porém, ao longo prazo não será um fator 

facilmente influenciável. Portanto, os dois efeitos ∆Y e ∆P representam mais um 

contexto em que as medidas de política energética e pública devem agir.   

Tais medidas devem ser aplicadas nos grupos de maior requerimentos energéticos 

totais. Altos requerimentos energéticos de um determinado produto podem ser causados 

por uma alta demanda final (no caso da administração pública e construção civil), por 

uma alta intensidade energética direta (no caso dos produtos siderúrgicos, elementos 

químicos, minerais não-metálicos, SIUP e transporte) ou indireta (outros metalúrgicos, 

papel e gráfica, refino e químicos diversos). Em 1996, o grupo de produtos da indústria 

de transformação foi responsável por 36% dos requerimentos energéticos totais. Dentro 

deste grupo se destacaram os seguintes produtos: outros produtos alimentares (5,6%), 

produtos siderúrgicos (3,2%), outros produtos vegetais beneficiados (2,7%) e 

automóveis e caminhões (2,5%). O grupo de segundo maior valor foram as residências 

com uma participação no consumo energético de 23,9%. Seguem os serviços com 

11,8% (incluindo administração pública com 5,5% e serviços prestados às famílias, por 

exemplo, hotelaria e saúde e educação mercantis com 4,7%), o transporte (8,7%), os 

produtos de construção civil (7,8%), os produtos agropecuários e de extração (4,0%), 

comércio (3,5%) e, finalmente, os SIUP com 2,9%. O transporte, os elementos 

químicos, outros produtos alimentares e os SIUP se destacaram por um alto consumo 

energético direto, enquanto os outros produtos vegetais beneficiados, automóveis e 
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caminhões, construção civil, comércio e serviços representaram altos requerimentos 

energéticos indiretos. 

A decomposição do consumo residencial demonstra uma tendência positiva da 

contribuição do consumo energético residencial per capita. A contribuição do consumo 

residencial per capita ∆R ao consumo de energia provavelmente tenderá a crescer no 

futuro devido a um aumento de renda, uma crescente urbanização e um aumento do 

número de domicílios eletrificados.  A substituição de combustíveis ineficientes 

continuará, porém provavelmente com efeitos menos visíveis que no passado. Ao médio 

prazo, nas áreas rurais a lenha desempenhará ainda um papel importante. Entretanto, a 

participação de algumas fontes mais eficientes na matriz energética residencial vai 

continuar crescendo, principalmente das fontes gás natural e eletricidade. Possivelmente 

poderá ser observado um outro efeito. O aumento de renda acompanhado por uma 

diminuição da desigualdade de distribuição da mesma pode causar duas tendências 

contrárias. Por um lado, a maior aquisição de eletrodomésticos causará um aumento do 

consumo energético. Por outro lado, os consumidores terão a possibilidade de trocar 

seus eletrodomésticos já existentes, porém, antigos e por isso ineficientes, por 

equipamentos de uso final de maior eficiência energética, o que levará a uma 

diminuição do consumo de energia. 

A decomposição estrutural das mudanças no consumo energético da demanda 

intermediária da economia brasileira segundo os cinco sub-períodos levou às seguintes 

conclusões. No caso brasileiro, a tendência crescente do efeito intensidade ∆N ao longo 

do período analisado é principalmente influenciada por uma forte queda de preços e a 

tendência de produzir bens de menor valor agregado. De certa forma, este efeito 

esconde a ‘natureza verdadeira’ de ∆N que deveria representar as mudanças na 

eficiência do uso de energia dos setores produtivos. Assim na realidade vários estudos 

mostraram que o consumo energético específico (energia necessária para produzir uma 

unidade física) diminuiu em certas indústrias. 

A tendência de contribuição negativa do efeito Leontief ∆L acompanhando a evolução 

já descrita de ∆N indica uma substituição de insumos não-energéticos por insumos 

energéticos, embora este fato possa ser distorcido porque ∆N não expressa exatamente a 
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evolução da intensidade energética no sentido do uso eficiente de energia na produção. 

Este efeito sugere que os insumos não-energéticos contam por uma quantidade maior de 

energia embutida que a energia diretamente consumida. Consequentemente, uma 

diminuição do consumo de fontes energéticas não significa necessariamente uma 

redução do consumo total de energia se o insumo energético é substituído por um 

insumo não-energético que apresenta uma quantidade maior de energia embutida. 

Apesar de que o efeito agregado de composição da demanda final ∆u não representar 

uma contribuição importante às mudanças no consumo de energia, a desagregação da 

economia em sub-grupos de produtos mostra um efeito significativo de certos bens e 

serviços. Medidas de política pública que influenciam os hábitos de consumo, além de 

decisões governamentais sobre a inserção da economia no mercado internacional 

causam diretamente efeitos sobre ∆u. Porém, ao longo do período analisada, tanto da 

economia agregada quanto dos setores desagregados, não se consegue observar uma 

tendência constante da contribuição de ∆u. Produtos que em certo período contribuíram 

para uma redução do consumo energético causaram um aumento no próximo período. 

Portanto, para que as medidas políticas apresentem algum efeito positivo, elas precisam 

ser planejadas com maior cuidado no longo prazo. Uma substituição das exportações de 

produtos de baixo valor agregado e alto consumo energético por produtos de maior 

valor agregado e preferivelmente menor consumo de energia seria uma opção. Por outro 

lado, através de introdução de subsídios e taxas, a política pública pode influenciar os 

hábitos de consumo do consumidor final. Entretanto, isso revela dois problemas. 

Primeiro, como foi observado por WOOD (2003), quando se favorece indústrias que 

diminuíram seu consumo de fontes energéticas, esses créditos podem ser não 

justificados devido ao fato que a necessidade de substituir insumos energéticos por não-

energéticos requer uma maior quantidade de energia embutida o que prejudica o 

objetivo da medida introduzida. Segundo, a classificação atual das matrizes de insumo-

produto do Brasil (42 setores produtivos e 80 produtos) não permite derivar conclusões 

concretas de possíveis substituições porque produtos facilmente substituíveis estão 

agregados no mesmo grupo de produtos. Não obstante, o IBGE está preparando a 

publicação das próximas tabelas de insumo-produto, agora com uma classificação bem 
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mais desagregada (possívelmente de 320 setores produtivos e 600 produtos), o que 

permitirá recomendações mais pontuais. 

Modificações na participação relativa dos componentes da demanda final no PIB 

causam mudanças no efeito de destinação da demanda final (∆v). Um aumento da 

participação da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) no PIB significa normalmente 

um aumento do consumo energético devido ao fato de que os produtos de maior 

importância dentro do componente FBCF representam altos requerimentos energéticos 

(produtos de construção civil, máquinas e equipamentos). Por outro lado, se o governo 

decide investir no bem estar geral da sociedade brasileira, aumentando a participação do 

consumo da administração pública (saúde e educação pública), essa medida também 

levará a um maior consumo energético causado pela alta quantidade de requerimentos 

indiretos dos produtos de administração pública.  

Como é de se esperar, a decomposição das mudanças das emissões de CO2 (∆C) 

associadas ao consumo energético do Brasil levou a resultados da mesma tendência que 

a decomposição do aumento de consumo de energia. Não obstante, se observou que 

ambos os efeitos mudanças na composição da matriz energética residencial e dos 

setores produtivos (∆cm e ∆cM, respectivamente) causaram uma redução das emissões 

de CO2 entre 1970-96. Entretanto, ∆cm apresentou um maior impacto sobre ∆C que 

∆cM.  

Resumindo pode-se dizer que este estudo tentou sensibilizar os tomadores de decisões 

(governo, empresas, etc.) e os tomadores de decisão de que suas decisões podem causar 

efeitos inesperados, como, por exemplo, no caso de um aumento de gastos para a saúde 

e educação pública, que requerem apenas uma parcela pequena de energia direta e uma 

alta parcela de energia indireta. O planejamento do consumo energético futuro tem que 

levar em conta os efeitos indiretos. Por exemplo, decisões do governo para aumentar a 

renda per capita ou a exportação de certos produtos, investimentos em saúde e educação 

pública, etc. influenciarão significativamente a evolução do consumo energético total da 

economia brasileira. O governo e os ‘policymakers’ precisam ter consciência desses 

possíveis impactos das suas decisões sobre o consumo energético para conduzir 
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paralelamente a política energética do país com a finalidade de não enfrentar uma 

escassez da oferta de energia incapaz de satisfazer a demanda crescente. 

Finalmente, para aperfeiçoar os resultados obtidos ao longo da pesquisa apresentada, se 

sugere o aprofundamento dos seguintes tópicos. Geralmente, a análise de decomposição 

estrutural assume que os determinantes da variável chave sejam independentes. Porém, 

segundo DIETZENBACHER & LOS (2000), alguns dos determinantes apresentam 

certa dependência entre si. Os autores concluem que a dependência (mudanças em um 

fator causam simultaneamente mudanças em outro) entre dois fatores, por exemplo, ∆N 

e ∆L ou ∆v e ∆Y, pode causar uma distorção dos resultados. No seu estudo, 

DIETZENBACHER & LOS (2000) propõem uma alternativa para superar este 

problema. Esta solução poderia ser aplicada a estudos futuros de análises de 

decomposição estrutural para descobrir se existe uma diferença dos novos resultados 

com os apresentados neste trabalho.  

Na comparação de matrizes de dependência intersetorial (L) precisa-se estar consciente 

que os coeficientes são derivados de dados financeiros e que o preço relativo dos bens 

produzidos varia com o tempo. Consequentemente os coeficientes se modificam 

também, mesmo se os fatores tecnológicos permaneceram constantes. Para evitar tal 

influência é necessário fazer ajustes deflacionários dos dados financeiros. Neste 

trabalho, para cada ano foi aplicado o mesmo fator deflacionário para todos os setores 

(vide Cap. IV) o que, na realidade, não ser verifica. Pelo contrário, a taxa de inflação 

varia segundo os bens e serviços produzidos. Devido à indisponibilidade de dados 

adequados, este fato foi negligenciado neste trabalho, porém, pode influenciar os 

resultados.  

Além de incluir estas duas propostas em trabalhos futuros para afinar os resultados 

obtidos neste estudo, a pesquisa poderia ser ampliada pelos seguintes assuntos. 

Primeiro, além das emissões de CO2 existem outros gases de efeito estufa 

(principalmente CH4 e N2O) que também merecem maior atenção devido a seu maior 

potencial de aquecimento global. Fora dos gases de efeito estufa que apresentam um 

impacto global, há outros gases que afetam mais no contexto local, entretanto, não por 

isso são menos importantes a serem avaliados (SO2, NOx, CO e NMVOCs).  
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Certa desvantagem do presente trabalho encontra-se no fato que as últimas tabelas de 

insumo-produto disponíveis são do ano 1996, ou seja, o estudo termina sua avaliação 

das mudanças no consumo energético quase dez anos atrás. Entretanto, com a 

introdução do Plano Real em 1994 mostrando seus primeiros efeitos a partir de 1995 

começou uma época de maior estabilidade monetária o que se reflete diretamente no 

comportamento de alguns determinantes avaliados. A inclusão das próximas tabelas de 

insumo-produto a serem publicados na análise de decomposição estrutural é de grande 

interesse para analisar as mudanças no consumo energético na época de maior 

estabilidade.   

Com o alinhamento das matrizes de insumo-produto a partir de 1970 a 1996 

apresentado no Cap. IV se conseguiu pela primeira vez chegar a uma classificação 

uniforme que permite realizar outros estudos que empregam matrizes de insumo-

produto, agora com matrizes uniformes disponíveis por um grande período. 
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Anexo I 

 

Contribuição em valores absolutos do consumo direto energético entre dois anos em GJ  

(segundo o método Marshall-Edgeworth)115 

 ∆R ∆Pdir  ∆Total ∆Eres Resíduo 

70-75 -3,16E+07 1,84E+08 1,52E+08 1,52E+08 0,00 

75-80 -2,54E+08 1,68E+08 -8,63E+07 -8,63E+07 0,00 

80-85 -2,25E+08 1,31E+08 -9,35E+07 -9,35E+07 0,00 

85-90 -7,34E+06 1,10E+08 1,03E+08 1,03E+08 0,00 

90-95 8,61E+07 1,04E+08 1,90E+08 1,90E+08 0,00 

 

Resultados da decomposição estrutural do consumo energético utilizando o método de Marshall-
Edgeworth em valores absolutos para os sub-períodos entre 1970 e 1996, a.a. [GJ] 

 ∆N ∆L ∆u ∆v ∆Y ∆P ∆Total ∆E Resíduo

70-75 -9,76E+08 5,22E+08 1,38E+08 2,01E+08 6,77E+08 2,85E+08 8,48E+08 7,83E+08 6,51E+07

75-80 -1,89E+08 4,31E+08 -2,22E+08 -3,00E+07 6,11E+08 3,46E+08 9,48E+08 9,77E+08 -2,94E+07

80-85 1,59E+08 1,06E+08 2,78E+08 -1,35E+08 -1,51E+08 3,77E+08 6,34E+08 6,35E+08 -5,03E+05

85-90 6,96E+08 -2,64E+08 -1,03E+08 -4,11E+08 1,89E+07 3,64E+08 3,02E+08 2,99E+08 3,19E+06

90-91 1,90E+08 -4,82E+07 -2,04E+08 1,12E+08 -2,31E+07 6,70E+07 9,43E+07 9,38E+07 4,90E+05

91-92 -2,13E+08 1,43E+07 8,46E+07 1,83E+08 -8,99E+07 6,61E+07 4,44E+07 4,43E+07 8,29E+04

92-93 -5,77E+07 -3,37E+07 8,26E+07 -5,73E+07 1,47E+08 6,62E+07 1,47E+08 1,50E+08 -2,75E+06

93-94 2,01E+08 -7,00E+07 3,87E+06 -1,67E+08 1,96E+08 6,73E+07 2,31E+08 2,30E+08 5,63E+05

94-95 5,50E+08 -2,59E+08 -1,76E+08 -1,63E+08 1,31E+08 6,85E+07 1,51E+08 1,51E+08 2,66E+05

95-96 3,31E+08 1,63E+07 -2,43E+08 -1,28E+07 6,16E+07 6,96E+07 2,22E+08 2,22E+08 5,31E+05

 

 

 

                                                 
115 Observa-se que a decomposição do consumo energético residencial segundo o método de Marshall-
Edgeworth levou a resultados sem resíduo. Como já foi mencionado no capítulo III, no caso de apenas 
dois fatores o método ME resulta em uma decomposição perfeita.  
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Contribuição em valores absolutos das emissões de CO2 entre dois anos em t de CO2  

(segundo o método LMDI) 

 ∆cm ∆R ∆Pdir ∆Total ∆Eres Resíduo 

70-75 -3,57E+06 3,08E+06 1,08E+07 1,03E+07 1,03E+07 0,00 

75-80 -5,43E+06 -1,46E+07 9,60E+06 -1,04E+07 -1,04E+07 0,00 

80-85 -1,18E+07 -9,56E+06 6,71E+06 -1,47E+07 -1,47E+07 0,00 

85-90 -7,10E+06 1,49E+06 4,98E+06 -6,30E+05 -6,30E+05 0,00 

90-95 -3,01E+06 5,54E+06 4,43E+06 6,97E+06 6,97E+06 0,00 

 

Resultados da decomposição estrutural das emissões de CO2 utilizando o método LMDI em valores 
absolutos para os sub-períodos entre 1970 e 1996, a.a. [t de CO2] 

 ∆cM ∆N ∆L ∆u ∆v ∆Y ∆P ∆Total ∆E Resíduo

70-75 -2,06E+06 -5,41E+07 2,91E+07 1,04E+07 1,43E+07 3,81E+07 1,59E+07 5,2E+07 5,2E+07 0,00

75-80 -2,35E+06 -1,65E+07 2,20E+07 -7,93E+06 -4,01E+05 3,58E+07 2,02E+07 5,1E+07 5,1E+07 0,00

80-85 4,42E+06 -5,27E+06 4,39E+06 1,47E+07 -8,82E+06 -8,62E+06 2,16E+07 2,2E+07 2,2E+07 0,00

85-90 -3,49E+06 4,83E+07 -1,89E+07 -7,16E+06 -2,44E+07 1,04E+06 2,00E+07 1,5E+07 1,5E+07 0,00

90-91 -1,23E+06 1,05E+07 -3,99E+06 -1,19E+07 5,62E+06 -1,30E+06 3,76E+06 1,5E+06 1,5E+06 0,00

91-92 -1,54E+06 -1,49E+07 8,38E+05 3,76E+06 1,23E+07 -4,98E+06 3,66E+06 -8,5E+05 -8,5E+05 0,00

92-93 -3,10E+05 1,54E+06 -3,03E+06 3,09E+06 -2,44E+06 8,10E+06 3,64E+06 1,1E+07 1,1E+07 0,00

93-94 -6,90E+04 4,52E+06 -1,90E+06 6,29E+05 -9,28E+06 1,08E+07 3,71E+06 8,4E+06 8,4E+06 0,00

94-95 -1,49E+06 2,97E+07 -1,20E+07 -8,22E+06 -1,06E+07 7,15E+06 3,73E+06 8,2E+06 8,2E+06 0,00

95-96 -1,73E+06 2,06E+07 -4,20E+05 -1,34E+07 -2,07E+06 3,36E+06 3,80E+06 1,0E+07 1,0E+07 0,00
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ANEXO II:  Resultados da análise de decomposição estrutural do consumo energético segundo o  
  método LMDI  
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1970-96 (GJ) 
 ∆N ∆L ∆u ∆v ∆Y ∆P 
Subsídios -4.101.922 4.375.156 264.041 -20.572.866 19.138.208 17.155.565 
Café em coco 0 0 0 0 0 0 
Cana-de-açúcar -33.920 5.052 -2.224.776 -61.047 22.289 19.980 
Arroz em casca -511.983 200.074 146.878 -1.521.364 539.890 483.959 
Trigo em grão 29.369 11.528 1.691.646 -44.976 15.961 14.307 
Soja em grão 53.914 2.347.557 2.334.578 6.030 22.100 19.811 
Algodão em caroço -14.667 1.945 -943.708 -25.646 9.101 8.158 
Milho em grão 24.276 1.068.323 1.019.384 -9.083 10.020 8.982 
Bovinos e suínos -6.885.446 4.465.368 28.185.841 -29.159.861 10.357.300 9.284.324 
Leite natural -2.499.462 1.717.323 -601.602 571.786 3.929.562 3.522.475 
Aves vivas -4.202.808 1.966.958 -13.276.618 643.967 4.280.328 3.836.903 
Outr. prod. agrop. -39.615.944 28.002.046 23.372.020 -2.945.146 64.991.568 58.258.697 
Minério de ferro 3.566.353 5.652.427 654.373 760.326 7.990.797 7.162.982 
Outros minerais 936.956 870.808 5.868.777 520.566 2.222.865 1.992.585 
Petróleo e gás 34.263 35.985 1.416.750 -29.077 45.032 40.367 
Carvão e outros -4.193 630 -288.901 -7.957 2.830 2.537 
Min. não-metal. -1.895.854 5.701.492 13.901.767 -7.636.318 12.437.980 11.149.454 
Prod. siderúrg. 16.918.700 6.761.926 29.551.040 5.894.498 21.620.921 19.381.078 
Laminados de aço 14.756.178 4.257.123 32.830.573 4.838.314 19.329.671 17.327.193 
Metalúrg. não-ferr. 6.371.348 2.880.387 29.337.725 1.089.249 4.470.982 4.007.806 
Outr. metalurg.  15.363.920 11.527.106 -21.993.018 -5.789.574 20.288.498 18.186.689 
Máquinas e equip. 16.237.359 12.693.648 -3.155.406 -3.250.789 24.717.570 22.156.927 
Tratores 1.441.722 926.040 -2.927.308 -162.387 2.541.053 2.277.810 
Material elétrico 9.580.740 14.484.677 19.891.853 -3.993.459 12.573.020 11.270.505 
Equip. eletrônicos 7.219.172 5.436.142 27.123.940 -1.058.497 12.001.179 10.757.904 
Automóveis 23.237.287 18.350.385 12.582.400 523.692 43.634.708 39.114.323 
Outr. veíc. e peças 9.080.294 9.337.733 18.594.939 -4.387.805 12.331.580 11.054.076 
Madeira, mobiliar. -2.839.200 12.070.503 -7.660.183 646.373 22.787.563 20.426.861 
Papel, celulose 15.561.480 6.057.052 19.913.382 -3.223.281 18.200.425 16.314.933 
Borracha -336.678 1.218.416 -346.778 -1.884.185 1.830.943 1.641.264 
Quím. não-petroq.  -405.859 1.162.485 13.884.465 621.468 3.161.606 2.834.076 
Álcool de cana  -1.418.446 4.050.906 89.267.905 -5.295.306 13.574.352 12.168.102 
Gasolina pura -704.888 538.176 -8.308.383 -3.491.834 1.363.633 1.222.366 
Óleos combustíveis -512.076 488.080 -6.011.993 276.039 1.385.137 1.241.642 
Outr. prod. refino 693.957 6.870.313 122.191 1.170.689 8.019.769 7.188.952 
Petroquím. básicos 673.867 497.509 13.122.376 -3.641.040 2.278.127 2.042.122 
Resinas 1.020.998 1.527.340 8.339.711 -2.217.053 2.117.566 1.898.194 
Gasoalcool 543.840 25.431.590 25.674.546 34.005 240.706 215.770 
Adubos -162.333 198.266 175.902 -798.365 290.154 260.095 
Tintas 627.276 323.485 2.807.436 24.850 292.393 262.102 
Outr. prod. quím. 770.170 5.587.427 -930.263 -4.172.087 6.780.692 6.078.239 
Farmacêut., perf. -1.283.047 18.866.239 -5.319.689 2.317.115 19.033.052 17.061.303 
Artigos de plástico 481.161 1.965.024 3.133.052 -3.018.372 2.045.117 1.833.251 
Fios têxt. naturais -1.449.329 936.897 -9.954.648 -716.624 2.696.878 2.417.492 
Tecidos naturais -299.625 639.389 -14.117.402 -46.476 1.468.020 1.315.939 
Fios têxt. artificiais 51.247 727.080 695.981 -5.627 6.800 6.095 
Tecidos artificiais 49.335 181.978 -7.730.228 -158.648 404.842 362.902 
Outr. prod. têxteis -593.723 4.260.814 -6.881.776 -3.460.953 9.285.296 8.323.376 
Artigos vestuário 2.902.006 6.487.683 1.796.518 1.182.580 13.727.255 12.305.165 
Ccouro e calçados 1.088.226 7.396.023 553.040 -839.309 7.068.798 6.336.498 
Produtos do café -4.826.772 19.391.765 -9.018.192 2.327.456 11.057.673 9.912.141 
Arroz beneficiado -5.809.315 6.878.926 -32.466.912 1.909.495 12.945.408 11.604.314 
Farinha de trigo -1.366.678 1.020.264 -9.245.397 -1.332.511 2.496.905 2.238.235 
Prod. veg. benef. -12.992.186 22.833.253 10.926.032 -696.625 47.264.365 42.367.962 
Carne bovina -19.855.857 40.844.224 -68.525.787 6.126.250 39.252.791 35.186.356 
Carne de aves -1.942.889 5.384.729 21.541.011 72.408 8.769.900 7.861.373 
Leite beneficiado -5.809.323 5.014.332 -12.017.446 1.552.026 10.726.557 9.615.328 
Outros laticínios -4.073.043 5.967.868 9.297.026 -36.661 10.268.854 9.205.041 
Açúcar -5.127.204 8.907.810 -23.334.276 12.847 14.015.296 12.563.367 
Óleos veg. bruto -12.302.797 4.119.799 -3.471.718 2.434.354 9.596.560 8.602.394 
Óleos veg. refinad. -19.328.105 5.776.229 -4.333.471 1.968.878 13.163.500 11.799.813 
Outr. prod. alim.  -58.972.816 24.436.122 -6.187.940 -5.319.802 96.190.173 86.225.249 
Bebidas -26.783.105 9.421.326 7.810.183 -4.649.368 44.106.014 39.536.804 
Produtos diversos 1.561.841 -338.559 -5.025.349 1.075.695 10.438.127 9.356.778 
SIUP -13.088.773 21.646.619 36.981.093 8.148.539 54.168.646 48.556.987 
Construção civil -6.302.793 -82.246.297 41.795.649 -39.626.396 194.104.067 173.995.648 
Comércio 28.593.203 188.418.606 -187.668.672 9.053.733 69.706.062 62.484.787 
Transporte -31.346.366 33.402.890 -8.708.501 7.658.207 201.909.123 180.992.131 
Comunicações 779.277 915.492 5.434.186 356.187 2.364.954 2.119.954 
Seguros 151.645 6.953.407 7.131.940 10.222 66.843 59.918 
Serv. financeiros 88.350 96.842 5.046.622 7.448 48.046 43.069 
Alojam./aliment. 2.522.248 20.606.960 44.011.992 1.915.478 13.538.809 12.136.241 
Outros serviços 495.024 40.600.233 18.262.039 2.695.870 18.083.461 16.210.085 
Saúde/educ. merc.  3.501.858 34.815.373 45.674.338 1.886.213 12.538.886 11.239.907 
Serv. às empresas 284.725 201.969 10.998.814 3.336 104.397 93.582 
Aluguel de imóveis 980.208 13.725.390 14.395.908 20.070 133.397 119.578 
Aluguel imputado 2.727.528 12.977.772 14.019.962 19.189 127.559 114.344 
Administr. pública 15.916.646 43.843.637 3.799.540 36.968.553 68.278.205 61.204.851 
Saúde pública 2.185.850 6.251.327 -668.541 5.278.135 9.748.312 8.738.425 
Educação pública 3.320.684 9.891.332 -3.036.444 8.363.405 15.446.569 13.846.365 
Serv. não-merc.  142.819 -1.199.978 3.044.787 258.588 1.801.004 1.614.427 
Soma -87.132.107 761.120.176 242.044.828 -44.042.247 1.430.044.596 1.281.897.592 
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1970-75 (GJ) 
 ∆N ∆L ∆u ∆v ∆Y ∆P 
Subsídios -19.214.799 2.301.336 4.281.968 22.423.972 11.320.949 4.721.791 
Café em coco -30.374 9.232 5.863.732 -18.695 30.330 12.650 
Cana-de-açúcar -20.110 -282 -2.304.622 -7.529 12.301 5.131 
Arroz em casca -2.031.280 337.099 17.645.424 -859.349 1.438.112 599.814 
Trigo em grão 0 0 0 0 0 0 
Soja em grão -32.607 7.153.859 7.240.863 31.857 36.989 15.427 
Algodão em caroço -8.395 -417 -960.105 -3.156 5.120 2.136 
Milho em grão -24.252 5.310.556 5.264.462 -4.887 27.451 11.449 
Bovinos e suínos -12.911.704 2.008.942 41.071.121 -5.495.291 8.948.362 3.732.223 
Leite natural -2.841.097 409.429 2.494.021 -102.384 1.934.454 806.831 
Aves vivas -5.632.446 1.424.681 -801.191 -199.469 3.783.737 1.578.138 
Outr. prod. agrop. -32.440.210 3.503.002 -14.998.712 5.361.309 21.874.206 9.123.391 
Minério de ferro -180.814 1.448.228 -1.449.601 2.284.723 2.663.255 1.110.802 
Outros minerais -737.286 272.541 5.363.234 804.646 957.646 399.419 
Petróleo e gás -8.462 -50.147 1.212.681 96.408 111.878 46.663 
Carvão e outros -79.857 25.424 -71.437 -51.359 83.323 34.753 
Min. não-metal. -6.633.156 903.445 7.772.647 -809.687 5.063.688 2.111.985 
Prod. siderúrg. -2.222.548 995.619 -5.796.197 2.096.638 2.465.402 1.028.281 
Laminados de aço -1.575.194 462.762 839.525 1.398.862 1.701.961 709.861 
Metalúrg. não-ferr. -206.471 108.897 933.822 129.978 157.255 65.589 
Outr. metalurg.  -8.525.252 3.580.375 -5.132.852 3.269.339 8.490.274 3.541.161 
Máquinas e equip. -11.312.846 6.698.441 12.729.350 10.965.632 11.565.126 4.823.634 
Tratores -2.183.137 1.235.208 4.265.225 2.399.814 2.280.625 951.213 
Material elétrico -3.918.053 2.321.474 2.827.339 1.809.944 3.501.182 1.460.289 
Equip. eletrônicos -2.197.502 -1.599.435 3.274.325 513.585 1.779.938 742.384 
Automóveis -15.304.638 10.039.249 4.080.112 7.199.237 13.739.786 5.730.651 
Outr. veíc. e peças -4.304.495 2.405.978 4.244.292 2.970.551 4.192.805 1.748.754 
Madeira, mobiliar. -12.056.180 -74.478 2.752.244 2.077.674 8.110.087 3.382.591 
Papel, celulose -7.330.551 2.144.970 18.844.734 -1.332.882 6.359.572 2.652.478 
Borracha -2.240.816 511.063 1.052.101 -458.534 1.252.065 522.217 
Quím. não-petroq.  -816.622 178.002 1.159.556 327.907 450.408 187.858 
Álcool de cana  -1.505.289 384.307 493.911 -228.006 819.208 341.679 
Gasolina pura -14.487.217 1.903.912 27.577.211 -634.791 6.942.045 2.895.419 
Óleos combustíveis -3.627.991 303.354 -549.758 38.829 1.590.720 663.464 
Outr. prod. refino -6.486.159 3.102.042 6.489.429 45.305 3.018.143 1.258.821 
Petroquím. básicos -1.441.045 -409.371 2.803.609 -412.474 710.392 296.293 
Resinas -1.222.044 461.963 3.910.425 -215.487 635.038 264.864 
Gasoalcool 0 0 0 0 0 0 
Adubos -10.131 955 -982.422 -3.135 5.859 2.444 
Tintas -38.961 23.165 1.381.319 8.434 39.362 16.417 
Outr. prod. quím. -4.418.600 1.340.565 -1.382.002 7.354 2.811.730 1.172.729 
Farmacêut., perf. -9.647.857 3.842.630 871.677 -351.863 6.308.175 2.631.042 
Artigos de plástico -2.092.968 1.411.441 3.089.455 -667.683 1.277.322 532.751 
Fios têxt. naturais -3.927.059 1.457.987 -4.356.085 1.362.477 2.514.432 1.048.730 
Tecidos naturais -5.099.556 2.181.766 -3.891.400 -891.484 3.297.493 1.375.333 
Fios têxt. artificiais -94 868.867 851.389 -2.108 4.490 1.873 
Tecidos artificiais -2.771.575 1.229.543 1.750.497 -704.562 1.832.090 764.136 
Outr. prod. têxteis -8.700.336 3.601.650 4.583.775 -1.067.186 5.786.166 2.413.320 
Artigos vestuário -8.139.896 3.717.626 6.008.798 -663.151 5.589.208 2.331.172 
Ccouro e calçados -3.723.272 1.877.860 1.018.063 -5.417 2.607.867 1.087.701 
Produtos do café -9.869.002 19.095.192 5.903.420 4.226.741 6.989.451 2.915.191 
Arroz beneficiado -9.035.613 2.262.231 -3.902.501 -439.304 9.237.540 3.852.834 
Farinha de trigo -2.206.500 291.979 -5.088.953 -708.281 2.178.746 908.721 
Prod. veg. benef. -18.233.425 2.215.840 -1.718.716 953.389 16.180.725 6.748.729 
Carne bovina -25.720.026 25.993.743 -31.237.051 88.212 19.516.446 8.140.006 
Carne de aves -3.069.285 701.572 3.809.652 -165.851 2.301.300 959.836 
Leite beneficiado -9.396.926 2.255.683 2.981.570 -496.603 6.279.757 2.619.189 
Outros laticínios -4.883.417 1.010.809 3.868.762 -291.536 3.283.916 1.369.670 
Açúcar -9.869.493 2.194.379 -4.697.755 1.288.677 8.209.329 3.423.983 
Óleos veg. bruto -17.019.792 2.598.866 3.561.196 3.874.565 6.262.167 2.611.853 
Óleos veg. refinad. -20.020.407 2.997.955 5.202.284 -355.597 7.191.929 2.999.642 
Outr. prod. alim.  -61.174.300 5.405.968 9.397.016 -3.950.494 39.811.379 16.604.707 
Bebidas -25.032.171 1.987.229 -945.420 -2.322.479 16.255.199 6.779.791 
Produtos diversos -7.965.536 4.621.866 4.355.988 2.911.818 5.931.021 2.473.736 
SIUP -23.494.635 4.595.904 22.783.961 -778.824 14.340.313 5.981.122 
Construção civil -130.668.220 55.284.119 -14.594.577 122.893.604 106.979.460 44.619.469 
Comércio -47.778.302 174.033.157 -42.211.330 2.781.074 33.418.442 13.938.313 
Transporte -115.263.877 5.807.610 11.165.703 8.420.921 62.370.587 26.013.802 
Comunicações -554.716 313.553 1.380.910 -22.617 392.308 163.626 
Seguros 0 0 0 0 0 0 
Serv. financeiros 0 0 0 0 0 0 
Alojam./aliment. -3.351.628 3.827.357 5.554.462 -243.391 2.424.384 1.011.173 
Outros serviços -4.961.368 4.713.873 2.704.415 562.568 3.571.653 1.489.681 
Saúde/educ. merc.  -1.693.858 3.838.759 5.339.673 -66.145 1.275.630 532.046 
Serv. às empresas -9.617 35.604 7.109.719 -3.788 37.263 15.542 
Aluguel de imóveis 0 0 0 0 0 0 
Aluguel imputado 0 0 0 0 0 0 
Administr. pública -12.731.594 16.293.220 -5.166.882 -3.186.226 16.093.493 6.712.346 
Saúde pública -2.348.599 3.133.036 2.989.235 -607.933 3.070.644 1.280.718 
Educação pública -3.612.974 4.744.264 2.253.527 -923.261 4.663.351 1.945.011 
Serv. não-merc.  -914.057 887.592 -710.640 -34.928 647.059 269.878 
Soma -805.240.536 432.506.674 163.453.620 185.838.218 569.041.518 237.338.366 
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1975-80 (GJ) 
 ∆N ∆L ∆u ∆v ∆Y ∆P 
Subsídios -3.596.462 3.046.402 3.573.188 7.426.363 8.978.473 5.071.097 
Café em coco -16.756 10.243 -5.807.486 -83.731 19.718 11.137 
Cana-de-açúcar -1.511 2.314 -14.574 1.559 2.501 1.413 
Arroz em casca -1.708.405 1.985.366 -9.744.095 -4.752.242 2.819.112 1.592.252 
Trigo em grão 1.045 2.178 224.242 -3.298 796 450 
Soja em grão -1.254.258 1.594.290 -13.827.971 2.328.619 2.043.285 1.154.060 
Algodão em caroço 76 79 15.712 38 61 35 
Milho em grão -642.523 702.107 -7.308.693 -1.810.062 1.021.739 577.084 
Bovinos e suínos -6.118.217 8.040.285 29.426.756 -46.732.891 11.012.857 6.220.131 
Leite natural -1.089.681 1.529.159 -1.042.366 1.282.878 2.057.380 1.162.021 
Aves vivas -1.446.672 1.966.619 -4.472.997 1.652.067 2.669.873 1.507.961 
Outr. prod. agrop. -10.792.153 15.043.604 18.513.744 6.652.837 21.090.421 11.912.002 
Minério de ferro -5.222.643 -836.858 11.984.707 4.099.703 3.652.281 2.062.831 
Outros minerais -1.712.971 -1.409.391 4.060.399 2.261.042 2.009.199 1.134.808 
Petróleo e gás -384.809 199.775 -1.410.690 111.208 96.862 54.708 
Carvão e outros -15.065 223 -218.966 -3.314 783 442 
Min. não-metal. -1.101.481 2.195.054 -251.106 832.286 4.756.990 2.686.778 
Prod. siderúrg. -521.713 2.050.959 3.677.999 3.535.098 3.097.123 1.749.274 
Laminados de aço -708.933 3.037.451 23.037.277 -6.882.649 4.484.195 2.532.701 
Metalúrg. não-ferr. 96.701 636.042 7.797.491 -52.629 815.517 460.609 
Outr. metalurg.  511.677 7.021.385 -9.746.363 2.047.533 6.052.887 3.418.708 
Máquinas e equip. -1.425.505 18.923.306 -6.702.720 -9.051.878 13.870.561 7.834.180 
Tratores -331.220 3.739.500 -2.643.727 -2.301.571 2.891.125 1.632.925 
Material elétrico 84.424 6.821.582 6.298.182 -1.530.367 4.816.361 2.720.311 
Equip. eletrônicos -200.930 7.389.996 4.633.239 19.729 2.938.401 1.659.627 
Automóveis -1.260.482 14.741.597 -12.540.687 1.383.359 14.647.596 8.273.054 
Outr. veíc. e peças -238.406 7.283.896 285.150 -1.309.878 5.468.203 3.088.475 
Madeira, mobiliar. -3.294.233 9.954.284 -1.645.039 2.701.116 7.181.052 4.055.903 
Papel, celulose 6.522.641 4.402.353 -12.183.528 1.071.567 7.058.555 3.986.716 
Borracha -26.583 465.910 -3.759.130 258.066 353.895 199.882 
Quím. não-petroq.  193.331 226.685 3.961.419 878.273 810.030 457.510 
Álcool de cana  906.976 1.457 13.574.197 1.308.444 2.375.681 1.341.800 
Gasolina pura -368.801 -45.611 -37.070.187 80.642 281.691 159.101 
Óleos combustíveis -733.592 -21.556 10.615.756 -3.041.434 1.737.167 981.163 
Outr. prod. refino -1.966.010 -28.458 -1.608.527 -52.679 3.154.530 1.781.698 
Petroquím. básicos -303.763 33.003 1.215.981 -1.242.887 460.344 260.005 
Resinas -484.107 -53.277 -1.189.838 -1.493.863 629.154 355.350 
Gasoalcool 144.073 22.277.627 22.954.722 48.103 77.144 43.571 
Adubos 148.990 8.146 2.653.900 -25.299 20.693 11.688 
Tintas -127.798 131.417 490.648 -981.076 294.929 166.578 
Outr. prod. quím. -635.103 -28.085 -112.576 -228.895 1.898.852 1.072.483 
Farmacêut., perf. 645.654 6.307.286 -8.701.015 3.117.756 5.454.634 3.080.812 
Artigos de plástico -54.864 403.686 -4.111.630 298.417 546.908 308.897 
Fios têxt. naturais -653.337 645.829 -3.071.043 138.852 1.403.144 792.505 
Tecidos naturais -924.682 704.930 -7.858.729 1.331.278 1.923.997 1.086.686 
Fios têxt. artificiais -114.786 87.962 -500.567 -523.147 214.815 121.329 
Tecidos artificiais -912.814 848.620 -7.172.578 1.224.883 1.913.206 1.080.591 
Outr. prod. têxteis -2.202.989 2.690.545 -10.637.976 2.080.503 4.900.139 2.767.629 
Artigos vestuário -2.080.600 4.991.040 6.727.242 3.324.088 7.010.653 3.959.660 
Ccouro e calçados -621.706 3.772.484 2.904.836 1.503.672 3.327.782 1.879.552 
Produtos do café -3.641.454 3.970.822 -24.365.772 7.031.570 7.674.074 4.334.365 
Arroz beneficiado -4.194.431 3.627.916 -15.241.097 3.701.937 5.940.340 3.355.141 
Farinha de trigo -332.382 182.171 -4.034.216 242.826 436.906 246.768 
Prod. veg. benef. -9.056.574 7.444.144 -6.454.047 8.656.562 14.212.371 8.027.236 
Carne bovina -9.522.416 17.353.820 -6.203.064 9.516.495 15.952.624 9.010.142 
Carne de aves -1.771.669 3.439.508 5.250.122 1.988.953 3.239.015 1.829.416 
Leite beneficiado -1.015.184 6.496.196 -12.435.476 2.994.693 5.100.902 2.881.021 
Outros laticínios -866.583 4.649.505 -965.521 1.964.013 3.707.654 2.094.106 
Açúcar -3.240.109 3.688.306 -7.338.504 4.242.741 6.171.004 3.485.421 
Óleos veg. bruto -3.107.402 5.625.235 4.360.873 6.202.169 6.850.341 3.869.115 
Óleos veg. refinad. -2.526.136 3.936.825 -9.464.905 2.571.491 4.893.136 2.763.674 
Outr. prod. alim.  -7.122.123 10.239.298 -51.884.631 17.405.254 28.548.369 16.124.297 
Bebidas -2.567.700 1.464.275 -20.105.411 6.318.301 10.188.762 5.754.677 
Produtos diversos -801.134 2.588.102 1.338.141 1.549.678 6.546.643 3.697.585 
SIUP 2.199.306 11.714.975 -35.947.284 7.839.927 12.894.275 7.282.767 
Construção civil -24.882.865 49.599.993 23.103.432 -89.569.172 103.528.295 58.473.429 
Comércio -5.667.500 5.824.495 -132.334.671 17.240.801 32.055.555 18.105.178 
Transporte -14.374.084 4.623.153 44.662.387 39.614.759 59.199.044 33.435.991 
Comunicações 175.178 1.095.175 -1.184.595 337.526 561.881 317.354 
Seguros 2.779 624.290 628.708 1.517 2.194 1.239 
Serv. financeiros 4.093 10.755 1.237.757 2.745 4.313 2.436 
Alojam./aliment. -2.971.266 15.073.419 13.207.663 4.206.820 6.746.631 3.810.539 
Outros serviços -1.067.959 19.377.214 20.320.440 3.558.026 5.790.714 3.270.632 
Saúde/educ. merc.  -2.277.358 20.161.311 16.973.943 3.617.119 5.800.850 3.276.357 
Serv. às empresas -150.385 1.103.865 11.140.097 479.559 909.676 513.791 
Aluguel de imóveis 324.597 7.564.360 7.879.974 16.590 26.606 15.027 
Aluguel imputado 835.919 14.580.251 15.399.204 31.978 51.284 28.965 
Administr. pública 1.690.880 8.905.848 4.401.719 -9.162.098 15.600.193 8.811.086 
Saúde pública 249.330 1.625.716 -4.132.673 -1.758.340 2.993.904 1.690.976 
Educação pública 510.728 2.786.975 52.403 -2.892.682 4.927.395 2.783.023 
Serv. não-merc.  -346.078 -3.289.733 4.768.353 410.750 658.729 372.054 
Soma -141.550.959 399.581.625 -154.094.666 19.258.698 545.556.972 308.133.989 
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1980-85 (GJ) 
 ∆N ∆L ∆u ∆v ∆Y ∆P 
Subsídios 4.110.893 1.356.444 -26.112.016 11.968.264 -2.394.995 5.994.338 
Café em coco 354 20 134.069 227 -91 227 
Cana-de-açúcar 778 -177 3.807 -1.013 -402 1.006 
Arroz em casca 370.272 -100.665 -3.927.241 -505.114 -205.204 513.596 
Trigo em grão 317.640 -16.548 25.766.062 397.467 -116.305 291.096 
Soja em grão 713.664 -153.281 2.133.838 1.754.495 -361.877 905.727 
Algodão em caroço 2.553 -138 623.307 -316 -954 2.388 
Milho em grão 299.308 -68.666 1.208.782 -195.317 -155.232 388.523 
Bovinos e suínos 3.750.142 -1.009.009 -14.516.617 5.160.858 -2.064.824 5.167.966 
Leite natural 853.285 -227.049 -626.068 -1.179.848 -468.178 1.171.783 
Aves vivas 1.272.787 -300.549 4.495.234 -1.655.224 -667.700 1.671.160 
Outr. prod. agrop. 10.043.252 -1.733.165 3.508.532 -14.061.430 -5.490.602 13.742.207 
Minério de ferro -3.739.670 2.321.008 -9.116.092 5.066.276 -1.002.702 2.509.622 
Outros minerais -1.686.442 2.364.357 -1.254.201 3.309.267 -626.808 1.568.814 
Petróleo e gás 12.670 -1.807 323.911 3.910 -348 872 
Carvão e outros 10 -282 4.359 439 -83 208 
Min. não-metal. -2.650.353 2.657.768 -1.440.597 -302.349 -1.085.930 2.717.931 
Prod. siderúrg. 4.253.650 246.472 48.233.528 9.707.436 -1.841.729 4.609.590 
Laminados de aço 5.171.177 -553.797 34.071.006 11.662.525 -2.304.911 5.768.870 
Metalúrg. não-ferr. 3.067.805 1.374.608 5.550.436 2.565.698 -687.582 1.720.921 
Outr. metalurg.  3.869.106 1.037.210 -1.198.241 -1.621.006 -1.616.645 4.046.235 
Máquinas e equip. 6.872.772 1.270.160 -5.850.141 -10.924.382 -3.169.409 7.932.586 
Tratores 1.189.709 145.015 -3.201.089 -1.403.706 -565.697 1.415.860 
Material elétrico 2.717.751 7.162.277 -1.757.555 -3.232.178 -1.547.689 3.873.649 
Equip. eletrônicos 2.656.887 21.800 8.823.508 -2.786.147 -1.142.154 2.858.652 
Automóveis 5.808.444 5.432.824 2.468.079 -7.970.250 -3.564.727 8.922.013 
Outr. veíc. e peças 2.673.109 -1.484.223 2.395.567 1.312.085 -1.528.973 3.826.804 
Madeira, mobiliar. 13.952.082 651.642 2.769.448 -4.749.443 -2.166.961 5.423.601 
Papel, celulose 1.605.116 -3.528 8.137.968 -337.461 -1.956.884 4.897.806 
Borracha 152.425 -89.779 811.513 343.578 -95.213 238.305 
Quím. não-petroq.  -1.136.746 -162.674 779.930 1.747.676 -331.812 830.479 
Álcool de cana  -5.366.177 -327.955 108.769.564 -2.766.685 -1.980.816 4.957.705 
Gasolina pura 2.329.914 598.632 23.152.097 1.457.214 -275.885 690.501 
Óleos combustíveis 2.999.070 2.314.322 966.805 2.949.755 -687.041 1.719.567 
Outr. prod. refino 4.086.112 3.225.688 8.909.630 805.160 -917.118 2.295.417 
Petroquím. básicos 1.321.281 896.901 6.038.912 970.302 -265.055 663.395 
Resinas 706.891 440.861 1.767.248 686.526 -130.246 325.987 
Gasoalcool 1.671.565 -595.306 -16.806.890 -3.699.671 -1.468.111 3.674.477 
Adubos -54.625 393.451 -1.947.496 226.317 -87.222 218.304 
Tintas -1.817 332.317 -200.418 174.907 -66.909 167.464 
Outr. prod. quím. 211.166 2.372.758 636.681 426.257 -503.121 1.259.242 
Farmacêut., perf. -1.255.262 7.736.211 10.154.486 -3.553.015 -1.526.211 3.819.892 
Artigos de plástico 620.164 802.633 2.633.427 -166.293 -206.829 517.663 
Fios têxt. naturais 27.386 -60.099 -826.837 1.161.909 -260.907 653.015 
Tecidos naturais -78.427 53.887 -1.330.207 -43.335 -261.569 654.670 
Fios têxt. artificiais 11.019 -9.444 -119.409 129.014 -37.763 94.515 
Tecidos artificiais -175.451 -51.650 -4.068.032 -321.766 -201.012 503.105 
Outr. prod. têxteis 254.540 -107.684 4.025.004 -1.606.278 -1.005.351 2.516.252 
Artigos vestuário 2.111.107 -4.638.249 16.206.666 -4.796.859 -2.095.314 5.244.277 
Ccouro e calçados 2.187.089 1.492.966 4.392.650 -308.001 -1.089.838 2.727.711 
Produtos do café 2.811.419 5.633.360 29.989.932 5.035.901 -2.094.014 5.241.024 
Arroz beneficiado 6.650.810 874.056 5.607.216 -3.176.126 -1.304.180 3.264.180 
Farinha de trigo 466.967 27.849 1.393.433 -217.828 -86.633 216.830 
Prod. veg. benef. 18.887.775 1.903.554 14.400.821 -313.210 -3.972.732 9.943.191 
Carne bovina 6.898.860 -1.950.114 -14.851.570 -6.341.016 -3.592.613 8.991.808 
Carne de aves 2.262.283 -558.156 5.436.200 -1.462.150 -1.118.075 2.798.384 
Leite beneficiado 622.107 -1.840.559 541.844 -2.535.872 -1.014.204 2.538.412 
Outros laticínios 873.466 -1.251.373 -141.179 -2.215.579 -914.999 2.290.113 
Açúcar -433.225 2.609.513 -5.168.907 -94.604 -1.217.282 3.046.686 
Óleos veg. bruto -3.236.034 -938.336 -16.507.945 8.138.905 -1.612.350 4.035.487 
Óleos veg. refinad. -1.630.985 -511.891 9.754.013 -1.830.512 -1.087.425 2.721.673 
Outr. prod. alim.  5.460.006 6.121.532 47.693.535 -12.982.242 -6.835.148 17.107.416 
Bebidas 1.574.616 3.157.154 1.374.214 -5.217.379 -2.112.084 5.286.250 
Produtos diversos 2.571.887 1.315.973 503.709 -3.838.777 -1.748.901 4.377.255 
SIUP 10.335.143 6.707.296 25.663.554 -8.886.435 -3.525.943 8.824.942 
Construção civil -19.252.974 -18.250.620 -2.043.605 -95.795.721 -19.432.402 48.636.578 
Comércio 8.951.056 -5.090.561 14.164.940 -12.373.130 -5.714.917 14.303.636 
Transporte 22.218.139 20.547.395 -11.967.531 -1.209.785 -16.135.763 40.385.555 
Comunicações 166.275 -653.502 1.350.235 -398.111 -168.704 422.243 
Seguros 376.905 12.438 3.973.774 -263.355 -114.416 286.368 
Serv. financeiros 113.520 -3.720 -115.632 -118.343 -50.332 125.975 
Alojam./aliment. 7.091.398 7.819.698 4.123.439 -6.599.075 -2.618.387 6.553.456 
Outros serviços 4.146.818 10.964.739 -22.314.523 -6.265.350 -2.486.796 6.224.101 
Saúde/educ. merc.  6.493.046 7.515.140 -6.273.823 -6.234.447 -2.473.692 6.191.306 
Serv. às empresas -457.970 -7.786.444 -6.522.143 -1.455.253 -463.556 1.160.217 
Aluguel de imóveis 538.252 2.099.306 -8.324.733 -1.260.025 -499.950 1.251.306 
Aluguel imputado 1.104.059 1.712.754 -14.991.015 -2.372.554 -941.378 2.356.136 
Administr. pública 1.965.873 11.768.846 -6.579.968 22.690.379 -4.318.379 10.808.296 
Saúde pública 611.630 2.430.802 7.588.553 4.613.717 -877.999 2.197.508 
Educação pública 653.870 3.696.288 -825.828 7.113.267 -1.353.952 3.388.752 
Serv. não-merc.  1.405.422 2.635.454 -2.211.294 -584.742 -232.013 580.696 
Soma 168.370.386 95.724.377 300.316.622 -140.648.982 -140.348.159 351.271.774 
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1985-90 (GJ) 
 ∆N ∆L ∆u ∆v ∆Y ∆P 
Subsídios 14.385.968 -2.330.731 16.085.748 -31.781.443 284.494 5.476.199 
Café em coco 179 74 -133.387 -1.873 10 190 
Cana-de-açúcar 3.319 662 11.561 275 88 1.702 
Arroz em casca 531.448 110.278 -3.796.967 45.954 14.772 284.342 
Trigo em grão 32.161 -49.968 -26.627.066 -256.985 1.829 35.204 
Soja em grão 1.257.488 -2.332.429 -1.746.607 -3.518.853 34.690 667.748 
Algodão em caroço 829 343 -636.374 -8.572 46 887 
Milho em grão 334.706 -236.288 -3.614.196 5.943 9.356 180.085 
Bovinos e suínos 8.743.936 1.772.895 37.243.931 -44.923.497 236.984 4.561.693 
Leite natural 1.866.138 379.513 -3.362.180 157.465 50.747 976.826 
Aves vivas 2.606.208 533.929 -10.491.031 201.940 71.523 1.376.744 
Outr. prod. agrop. 27.592.943 6.103.455 10.009.887 -1.396.634 748.469 14.407.212 
Minério de ferro 5.844.933 2.126.826 1.635.239 -10.946.209 107.999 2.078.868 
Outros minerais 2.349.032 1.099.600 -1.972.962 -7.298.772 71.006 1.366.783 
Petróleo e gás 8.952 5.556 1.797.139 -32.718 185 3.563 
Carvão e outros 984 142 -3.307 -1.455 14 276 
Min. não-metal. 822.155 -957 2.774.099 -5.318.046 131.337 2.528.103 
Prod. siderúrg. 33.893.073 -7.088.448 8.464.421 -38.990.471 384.108 7.393.657 
Laminados de aço 37.209.313 -9.295.107 10.608.425 -42.838.897 422.729 8.137.075 
Metalúrg. não-ferr. 10.169.120 266.345 9.779.402 -12.148.297 132.848 2.557.179 
Outr. metalurg.  15.030.049 -2.004.050 -9.946.216 -4.845.048 193.538 3.725.396 
Máquinas e equip. 23.425.256 -5.729.442 -17.488.094 -6.522.550 345.436 6.649.273 
Tratores 4.584.369 -1.074.219 425.559 -1.342.658 67.211 1.293.740 
Material elétrico 13.260.740 -3.654.667 699.416 -2.881.319 212.340 4.087.311 
Equip. eletrônicos 9.670.844 2.842.091 48.423 -1.802.414 184.518 3.551.769 
Automóveis 27.585.396 -22.182.856 -3.005.193 -5.617.461 435.176 8.376.673 
Outr. veíc. e peças 11.741.727 -8.026.681 896.269 -9.834.828 178.022 3.426.739 
Madeira, mobiliar. 5.773.016 3.055.964 -6.526.485 -2.033.270 293.366 5.646.988 
Papel, celulose 10.104.040 -1.734.923 6.233.034 -8.838.389 276.264 5.317.781 
Borracha 576.125 261.164 413.564 -1.289.364 14.942 287.616 
Quím. não-petroq.  2.510.249 374.667 8.429.667 -6.247.024 61.655 1.186.787 
Álcool de cana  18.822.024 -1.763.400 -40.553.099 649.137 476.848 9.178.809 
Gasolina pura 2.586.029 1.763.559 -15.204.072 -7.084.404 69.634 1.340.370 
Óleos combustíveis 2.299.115 753.000 -15.206.451 -7.060.656 61.645 1.186.604 
Outr. prod. refino 5.408.044 1.504.460 -11.681.752 -6.840.461 125.867 2.422.798 
Petroquím. básicos 2.389.805 180.472 -1.178.440 -4.728.019 54.326 1.045.726 
Resinas 1.284.578 279.080 1.227.606 -2.877.919 28.404 546.737 
Gasoalcool 7.486.278 4.045.721 -1.768.427 424.329 156.584 3.014.068 
Adubos 150.918 41.370 -299.589 -861.237 5.040 97.005 
Tintas 84.640 9.458 -1.078.492 -221.328 2.692 51.823 
Outr. prod. quím. 1.851.954 247.944 -3.556.454 -2.122.154 59.184 1.139.229 
Farmacêut., perf. 8.970.836 -2.869.905 -2.349.001 210.658 229.914 4.425.600 
Artigos de plástico 1.215.173 -729.730 -1.848.095 -524.044 30.683 590.616 
Fios têxt. naturais 1.237.713 -103.771 -444.322 -2.905.472 26.576 511.562 
Tecidos naturais 1.347.671 -109.698 -861.591 -1.756.465 28.536 549.279 
Fios têxt. artificiais 223.643 -13.690 908.649 -367.755 4.539 87.379 
Tecidos artificiais 734.894 -58.607 -451.469 -647.328 15.422 296.858 
Outr. prod. têxteis 5.742.276 -1.391.110 -5.316.264 -969.089 121.155 2.332.100 
Artigos vestuário 12.595.006 895.111 -13.276.460 399.838 272.315 5.241.765 
Ccouro e calçados 6.073.749 3.425.127 -4.379.355 -4.773.343 152.937 2.943.869 
Produtos do café 10.881.236 -3.960.490 -42.507.349 -20.097.054 248.582 4.784.928 
Arroz beneficiado 3.820.025 1.151.054 -19.892.504 426.737 144.417 2.779.863 
Farinha de trigo 372.719 133.284 -955.132 43.014 14.025 269.970 
Prod. veg. benef. 15.135.798 5.217.597 -4.198.734 -16.780.053 562.469 10.826.910 
Carne bovina 15.302.481 1.094.981 -5.862.627 -1.982.495 405.217 7.799.992 
Carne de aves 6.126.679 -189.859 1.843.330 -1.581.315 162.227 3.122.685 
Leite beneficiado 4.342.080 15.614 -959.502 377.201 122.722 2.362.257 
Outros laticínios 4.144.216 727.840 628.796 -95.443 115.407 2.221.459 
Açúcar 5.019.983 -2.092.293 -9.907.421 -2.771.506 114.457 2.203.179 
Óleos veg. bruto 5.917.169 -2.724.748 -4.919.127 -12.244.662 120.491 2.319.316 
Óleos veg. refinad. 6.028.061 -2.025.673 -10.236.055 -1.969.910 127.077 2.446.103 
Outr. prod. alim.  -3.918.297 -4.912.454 -8.497.145 -2.879.095 879.566 16.930.690 
Bebidas -916.938 -301.729 10.045.724 571.276 271.487 5.225.831 
Produtos diversos 11.753.309 -631.177 -10.098.780 -1.537.019 211.232 4.065.978 
SIUP -16.336.725 -14.884.589 36.843.077 1.608.189 516.920 9.950.145 
Construção civil 76.558.027 -92.441.333 26.850.304 -8.521.636 2.081.024 40.057.466 
Comércio 36.917.591 17.255.945 -16.091.612 -986.498 781.498 15.042.996 
Transporte 91.181.949 -10.963.462 -19.611.912 -56.958.385 1.968.527 37.892.010 
Comunicações 624.711 -867.868 734.085 -13.815 22.478 432.685 
Seguros 179.933 -1.477.917 1.613.815 76.478 26.919 518.162 
Serv. financeiros 23.898 -257.627 -206.321 263 4.628 89.088 
Alojam./aliment. 9.023.287 -11.371.764 5.956.443 995.401 337.892 6.504.050 
Outros serviços 7.840.979 -13.199.536 491.719 820.763 263.833 5.078.499 
Saúde/educ. merc.  8.529.905 -11.793.702 10.289.657 988.802 317.830 6.117.890 
Serv. às empresas 1.158.993 722.113 -1.032.943 -445.220 27.349 526.429 
Aluguel de imóveis 1.514.859 -2.349.477 2.606.750 155.043 49.836 959.281 
Aluguel imputado 1.852.795 -8.558.851 9.760.600 285.413 91.740 1.765.899 
Administr. pública 2.074.316 -31.223.798 8.091.767 50.028.324 658.732 12.679.887 
Saúde pública 315.994 -6.475.845 -8.445.422 10.440.099 136.740 2.632.106 
Educação pública 648.538 -9.904.099 1.630.486 15.953.886 208.958 4.022.215 
Serv. não-merc.  455.649 -1.617.527 923.852 94.822 30.479 586.679 
Soma 658.992.263 -248.609.261 -136.223.542 -338.359.577 17.912.760 344.801.257 
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1990-95 (GJ) 
 ∆N ∆L ∆u ∆v ∆Y ∆P 
Subsídios 6.492.203 -1.344.043 2.559.143 -46.674.153 4.210.536 4.098.483 
Café em coco 0 0 0 0 0 0 
Cana-de-açúcar -3.074 -3.578 26.890 141 3.138 3.054 
Arroz em casca -1.189 -7.899 1.666.967 17.897 6.840 6.658 
Trigo em grão 316 346 320.319 1.603 388 378 
Soja em grão -387.715 245.482 -2.671.355 -176.870 348.435 339.163 
Algodão em caroço 0 0 18 0 0 0 
Milho em grão -88.702 68.998 480.992 8.022 83.132 80.920 
Bovinos e suínos -3.731.771 -3.796.794 -34.261.329 13.872.612 3.360.021 3.270.603 
Leite natural -909.431 -983.039 667.891 38.893 866.102 843.053 
Aves vivas -780.208 -768.887 -6.879.784 28.199 681.704 663.562 
Outr. prod. agrop. -15.880.389 -16.926.302 25.423.600 -327.317 15.680.996 15.263.688 
Minério de ferro 6.791.024 950.832 -4.510.465 -983.383 1.954.928 1.902.902 
Outros minerais 2.711.816 -141.528 -4.454.171 -209.448 927.743 903.054 
Petróleo e gás 7.212 3.420 -1.709.197 10.404 3.259 3.172 
Carvão e outros 389 81 -1.854 -42 83 81 
Min. não-metal. 5.692.520 -1.493.107 -2.454.551 674.243 2.454.507 2.389.187 
Prod. siderúrg. 14.767.778 -2.707.210 -3.250.262 -3.925.821 7.733.502 7.527.695 
Laminados de aço 13.288.753 -966.330 -16.968.361 -3.496.841 7.014.306 6.827.638 
Metalúrg. não-ferr. 7.258.718 -2.862.502 2.053.807 -1.353.147 2.951.924 2.873.367 
Outr. metalurg.  7.932.267 -915.124 -3.419.200 -597.955 3.617.285 3.521.021 
Máquinas e equip. 15.810.875 -13.108.451 11.900.282 -2.883.456 6.694.608 6.516.449 
Tratores 2.030.162 -2.991.944 -8.866.572 -399.224 899.190 875.260 
Material elétrico 11.599.539 -602.105 -2.563.632 -774.723 4.527.625 4.407.135 
Equip. eletrônicos 10.293.141 -9.216.042 2.294.239 -718.701 4.014.104 3.907.279 
Automóveis 22.906.573 -9.326.260 31.875.151 -1.767.767 9.580.920 9.325.949 
Outr. veíc. e peças 9.460.746 8.409.131 -1.619.533 -1.363.930 3.716.416 3.617.513 
Madeira, mobiliar. 4.775.498 -7.938.504 -10.946.273 -589.184 4.893.758 4.763.523 
Papel, celulose 20.200.686 -6.671.928 -4.824.419 -779.894 5.695.282 5.543.717 
Borracha 847.474 -590.690 1.225.731 -8.261 329.949 321.169 
Quím. não-petroq.  -225.978 -516.124 1.348.200 -626.313 1.266.658 1.232.950 
Álcool de cana  -2.638.824 -2.768.451 -16.685.798 334.976 8.389.042 8.165.790 
Gasolina pura 2.333.877 -550.451 -9.306.673 1.456.969 655.994 638.537 
Óleos combustíveis 1.485.477 -378.746 -3.268.763 -197.756 404.234 393.476 
Outr. prod. refino 8.490.436 -1.863.956 -1.458.165 1.758.243 2.247.327 2.187.520 
Petroquím. básicos 3.344.725 -191.737 6.385.861 -335.206 906.830 882.697 
Resinas 2.471.080 -389.581 6.916.172 -274.881 610.459 594.213 
Gasoalcool 7.218.283 -4.821.240 -13.024.350 165.149 2.962.920 2.884.070 
Adubos 106.706 -4.556 -308.204 -12.499 31.245 30.413 
Tintas 345.674 50.390 2.256.242 -38.053 99.853 97.196 
Outr. prod. quím. 3.848.407 572.310 1.551.862 -165.571 1.103.400 1.074.036 
Farmacêut., perf. 9.658.024 -8.057.482 850.176 144.723 4.562.101 4.440.693 
Artigos de plástico 1.651.875 -467.957 1.158.006 -15.027 481.635 468.818 
Fios têxt. naturais 824.866 -330.873 -2.887.909 -46.195 319.936 311.421 
Tecidos naturais 791.122 -318.316 -3.723.793 -19.802 308.114 299.914 
Fios têxt. artificiais 416.239 -159.561 -626.840 342.983 154.919 150.796 
Tecidos artificiais 598.861 -237.492 -1.687.300 214.513 228.847 222.756 
Outr. prod. têxteis 5.449.193 -1.371.144 -7.907.812 -46.635 2.073.950 2.018.758 
Artigos vestuário 11.665.662 -5.616.685 -29.782.276 158.399 4.264.665 4.151.173 
Ccouro e calçados 5.531.562 -4.887.633 -12.930.116 -386.476 2.328.993 2.267.013 
Produtos do café -1.966.382 -4.328.367 3.235.669 -508.836 2.446.337 2.381.234 
Arroz beneficiado -1.234.724 -745.312 -7.466.682 81.877 1.729.602 1.683.574 
Farinha de trigo -135.056 -96.482 -1.172.708 8.257 186.825 181.853 
Prod. veg. benef. -6.567.488 -5.058.313 6.754.066 -179.023 10.390.196 10.113.689 
Carne bovina -134.261 -12.478.459 -12.571.035 1.058.263 7.126.196 6.936.551 
Carne de aves -560.016 -4.562.751 3.998.744 -57.192 3.231.288 3.145.296 
Leite beneficiado 43.602 -3.156.339 -5.443.198 96.242 2.112.123 2.055.914 
Outros laticínios -918.664 -3.304.208 5.753.371 319.500 2.474.917 2.409.053 
Açúcar 2.475.858 -54.445 470.246 -376.589 1.932.928 1.881.488 
Óleos veg. bruto 788.746 -1.564.447 1.491.427 -984.494 1.939.944 1.888.317 
Óleos veg. refinad. 907.638 -2.409.619 4.703.782 367.364 2.258.909 2.198.794 
Outr. prod. alim.  35.933.104 -6.123.123 -20.526.841 133.090 16.188.853 15.758.030 
Bebidas 15.313.384 -4.447.461 28.362.298 1.026.282 7.022.195 6.835.318 
Produtos diversos 6.904.074 -20.344.383 -12.181.499 -144.527 2.734.886 2.662.104 
SIUP 34.314.473 -3.725.773 -6.114.759 495.021 11.023.435 10.730.076 
Construção civil 81.152.032 -143.141.006 -1.558.925 -15.248.121 36.134.442 35.172.820 
Comércio 37.166.703 -23.359.185 -38.011.064 -157.926 15.310.703 14.903.249 
Transporte 101.675.973 -7.284.811 -62.963.900 -4.024.646 38.709.294 37.679.149 
Comunicações 1.191.729 -1.591.809 1.574.332 16.961 486.756 473.803 
Seguros 2.906.187 2.715.412 -68.178 29.710 719.214 700.074 
Serv. financeiros 625.034 568.597 1.453.094 4.168 150.336 146.335 
Alojam./aliment. 10.110.118 -11.351.129 1.512.136 61.963 6.830.242 6.648.473 
Outros serviços 9.292.285 548.294 8.501.693 245.090 5.459.296 5.314.012 
Saúde/educ. merc.  9.755.648 -10.459.781 5.659.698 292.606 6.515.935 6.342.530 
Serv. às empresas 1.952.806 -670.515 3.491.963 -217.335 677.856 659.817 
Aluguel de imóveis 2.675.049 -4.786.444 8.477.928 56.347 1.254.818 1.221.425 
Aluguel imputado 2.829.408 -15.589.700 10.918.411 80.970 1.803.100 1.755.115 
Administr. pública 47.164.151 22.008.486 31.512.766 3.577.082 17.270.524 16.810.915 
Saúde pública 6.348.538 3.050.753 -9.690.706 497.745 2.400.283 2.336.406 
Educação pública 10.563.411 5.119.820 -22.766.423 835.583 4.029.448 3.922.215 
Serv. não-merc.  644.637 -1.435.260 548.868 25.087 558.654 543.787 
Soma 615.670.472 -364.051.021 -184.152.836 -62.556.045 336.761.336 327.799.328 
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1990-91 (GJ) 
 ∆N ∆L ∆u ∆v ∆Y ∆P 
Subsídios 5.941.297 -6.415.377 -8.427.161 2.850.283 -393.782 1.141.887 
Café em coco 0 0 0 0 0 0 
Cana-de-açúcar 17 -17 -1.948 1.673 -159 460 
Arroz em casca 11.209 -49 4.809.797 42.891 -742 2.151 
Trigo em grão 2.662 3.644 1.475.303 9.049 -124 358 
Soja em grão -9.072 -373.616 -3.812.486 227.374 -18.922 54.869 
Algodão em caroço 0 0 0 0 0 0 
Milho em grão 418 -25.234 -149.919 70.151 -6.655 19.298 
Bovinos e suínos 25.339 -31.810 -24.039.594 21.631.450 -295.334 856.407 
Leite natural 15.337 -6.939 1.816.279 705.665 -66.962 194.177 
Aves vivas 1.615 -7.127 -2.523.803 686.549 -65.085 188.732 
Outr. prod. agrop. 136.882 903.306 -26.643.055 6.958.746 -1.011.375 2.932.779 
Minério de ferro -66.971 -729.200 6.382.014 1.834.263 -152.581 442.452 
Outros minerais 156.636 -795.718 -76.634 908.428 -75.581 219.171 
Petróleo e gás 103.851 15.487 -2.241.741 487.398 -6.652 19.289 
Carvão e outros 139 -2 -594 109 -9 26 
Min. não-metal. 1.214.940 -1.015.343 1.575.585 2.990.683 -172.697 500.787 
Prod. siderúrg. 4.594.997 -4.372.251 4.203.227 6.325.931 -526.431 1.526.541 
Laminados de aço 5.362.583 -3.543.342 25.732.361 7.263.460 -604.450 1.752.781 
Metalúrg. não-ferr. 3.402.230 -1.269.983 -1.575.031 2.380.146 -200.004 579.969 
Outr. metalurg.  2.845.400 -2.324.671 1.303.298 1.833.128 -245.839 712.882 
Máquinas e equip. 4.084.787 -2.981.533 -11.796.659 -6.838.634 -362.864 1.052.232 
Tratores 822.631 -589.276 -4.478.807 -1.388.596 -73.954 214.451 
Material elétrico 3.654.440 83.977 -8.988.981 284.346 -275.060 797.617 
Equip. eletrônicos 3.239.170 -3.248.947 -4.465.441 -1.226.714 -243.980 707.490 
Automóveis 6.082.297 -1.890.513 -11.742.330 -1.810.191 -507.370 1.471.268 
Outr. veíc. e peças 2.110.673 -4.101.771 -5.982.575 601.971 -193.864 562.166 
Madeira, mobiliar. 4.289.228 -3.257.811 -11.770.440 762.485 -339.137 983.428 
Papel, celulose 996.094 1.649.750 -3.999.540 4.417.943 -369.691 1.072.027 
Borracha 352.847 -52.393 423.797 293.501 -20.973 60.816 
Quím. não-petroq.  -640.435 119.663 1.270.641 1.099.671 -90.593 262.702 
Álcool de cana  -5.399.459 4.523.410 38.999.882 7.391.934 -694.043 2.012.581 
Gasolina pura 1.534.684 362.467 -3.714.921 3.140.811 -61.625 178.701 
Óleos combustíveis 568.661 156.176 -3.946.390 421.570 -26.646 77.268 
Outr. prod. refino 3.248.611 794.987 -4.293.661 2.498.187 -138.051 400.319 
Petroquím. básicos 1.291.426 782.407 -2.479.806 696.214 -59.160 171.551 
Resinas 918.486 303.654 603.717 448.315 -36.639 106.245 
Gasoalcool 2.589.737 -941.217 -7.545.192 2.415.998 -210.631 610.787 
Adubos 119.999 3.675 1.713.047 539.920 -8.783 25.470 
Tintas 61.883 5.086 2.226.145 66.422 -4.743 13.753 
Outr. prod. quím. 761.807 74.930 488.256 735.332 -65.365 189.544 
Farmacêut., perf. 2.740.546 5.071.895 -10.130.673 3.153.697 -297.962 864.028 
Artigos de plástico 603.145 482.828 -1.588.362 358.353 -32.954 95.560 
Fios têxt. naturais 464.557 265.908 -108.425 618.276 -30.950 89.747 
Tecidos naturais 489.854 285.543 -1.028.054 626.671 -33.036 95.798 
Fios têxt. artificiais 169.319 96.433 -327.188 435.279 -11.204 32.489 
Tecidos artificiais 272.188 159.303 -794.914 415.031 -18.440 53.473 
Outr. prod. têxteis 2.171.342 1.665.585 -5.003.793 1.606.147 -149.500 433.519 
Artigos vestuário 4.777.427 4.866.082 -21.323.507 3.424.409 -324.246 940.247 
Ccouro e calçados 2.054.995 -1.413.202 -6.465.556 2.002.412 -180.936 524.678 
Produtos do café 279.315 -762.778 -2.000.384 3.248.608 -184.622 535.367 
Arroz beneficiado 390.804 -799.126 1.355.310 1.547.739 -146.077 423.593 
Farinha de trigo 50.068 -56.246 488.095 190.470 -18.074 52.411 
Prod. veg. benef. 1.617.756 -3.536.370 -15.151.998 7.922.628 -676.144 1.960.678 
Carne bovina 1.691.445 -968.612 -6.594.201 6.497.051 -538.976 1.562.919 
Carne de aves 582.482 390.460 -2.408.958 2.371.385 -221.063 641.038 
Leite beneficiado 506.701 578.900 977.227 1.813.212 -171.651 497.753 
Outros laticínios 267.101 407.167 -3.538.414 1.877.688 -156.144 452.785 
Açúcar 413.729 1.330.164 -1.248.742 1.448.613 -132.183 383.303 
Óleos veg. bruto 134.010 -2.660.787 -5.782.720 1.311.013 -109.100 316.367 
Óleos veg. refinad. 173.605 -2.974.036 1.228.567 1.774.578 -140.937 408.687 
Outr. prod. alim.  -4.758.149 -172.636 -7.025.451 11.025.219 -1.036.364 3.005.241 
Bebidas -1.709.814 -1.314.071 3.237.427 4.447.551 -380.787 1.104.204 
Produtos diversos 3.202.720 -407.546 -1.461.848 1.898.325 -266.246 772.057 
SIUP -2.564.517 -4.577.678 12.403.387 7.453.285 -707.261 2.050.912 
Construção civil 27.913.897 4.822.505 18.909.473 -68.091.429 -2.563.885 7.434.736 
Comércio 12.162.574 -3.737.221 -37.707.997 7.699.287 -1.020.623 2.959.597 
Transporte 55.329.779 -16.986.815 -57.750.254 25.477.647 -2.502.504 7.256.746 
Comunicações 501.728 2.000.092 -151.378 382.297 -36.157 104.847 
Seguros 308.612 641.974 1.704.367 450.797 -42.777 124.045 
Serv. financeiros 34.465 73.953 -65.280 52.353 -4.942 14.329 
Alojam./aliment. 1.953.967 -333.380 -9.699.247 4.742.585 -444.417 1.288.717 
Outros serviços 1.993.870 2.178.162 -4.920.939 3.430.985 -325.575 944.100 
Saúde/educ. merc.  2.044.753 180.967 4.044.218 4.717.750 -447.679 1.298.178 
Serv. às empresas 177.628 -409.029 1.206.864 -438.478 -37.096 107.571 
Aluguel de imóveis 483.996 -3.406.796 11.779.923 964.876 -91.560 265.504 
Aluguel imputado -1.023.472 -12.319.026 16.664.254 1.439.592 -136.607 396.131 
Administr. pública 11.294.062 8.911.621 7.715.016 -12.923.014 -944.499 2.738.853 
Saúde pública 1.856.667 1.476.992 -2.104.399 -2.167.765 -156.546 453.952 
Educação pública 3.217.477 2.569.195 -6.413.655 -3.770.861 -272.315 789.657 
Serv. não-merc.  168.777 -50.196 -350.370 401.382 -38.088 110.448 
Soma 186.866.488 -46.621.344 -191.105.937 101.593.507 -22.656.681 65.699.701 
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1991-92 (GJ) 
 ∆N ∆L ∆u ∆v ∆Y ∆P 
Subsídios -4.558.174 1.019.091 -4.037.390 18.287.129 -1.638.209 1.203.616 
Café em coco 0 0 0 0 0 0 
Cana-de-açúcar -1.891 712 2.864 -59 -625 459 
Arroz em casca -361.403 134.517 -1.249.696 -704.202 -118.268 86.893 
Trigo em grão -92.765 34.883 225.119 -182.462 -30.610 22.490 
Soja em grão -180.275 -761.665 2.623.051 679.979 -60.537 44.477 
Algodão em caroço 0 0 0 0 0 0 
Milho em grão -64.435 -194.366 -55.508 -1.125 -21.120 15.518 
Bovinos e suínos -3.254.226 1.221.616 4.624.485 -6.384.048 -1.072.335 787.860 
Leite natural -847.321 318.380 32.642 -26.414 -279.424 205.297 
Aves vivas -658.729 246.854 -1.034.289 25.155 -216.759 159.256 
Outr. prod. agrop. -11.499.103 4.562.389 17.078.654 904.528 -3.823.935 2.809.501 
Minério de ferro -978.008 -67.060 -2.945.727 7.951.990 -708.021 520.193 
Outros minerais -473.425 224.395 -4.743.103 2.653.654 -237.601 174.569 
Petróleo e gás -4.210 313 -597.607 -1.149 -193 142 
Carvão e outros -52 40 -1.095 239 -21 16 
Min. não-metal. -1.770.577 426.589 -3.055.183 2.357.882 -646.318 474.860 
Prod. siderúrg. -12.726.705 1.212.979 -13.377.024 23.927.047 -2.130.172 1.565.068 
Laminados de aço -16.764.666 2.216.244 -433.628 31.688.411 -2.823.782 2.074.674 
Metalúrg. não-ferr. -100.972 -103.102 -3.777.624 8.833.814 -850.720 625.036 
Outr. metalurg.  -3.948.493 4.254.921 741.597 3.898.888 -1.047.739 769.789 
Máquinas e equip. -5.342.283 -3.978.622 6.777.250 3.747.355 -1.239.916 910.984 
Tratores -870.320 -698.644 -1.970.598 816.890 -199.939 146.898 
Material elétrico -3.169.673 491.838 102.246 2.942.525 -1.017.642 747.676 
Equip. eletrônicos -2.311.229 1.046.421 -10.370.382 1.032.997 -774.890 569.323 
Automóveis -7.213.202 -1.157.253 1.013.221 3.954.785 -1.814.094 1.332.841 
Outr. veíc. e peças -2.586.292 590.775 -3.593.150 5.159.255 -663.321 487.352 
Madeira, mobiliar. -4.877.161 3.804.310 -4.250.463 1.791.839 -1.166.422 856.987 
Papel, celulose 8.215.275 1.145.162 -4.942.958 6.683.852 -1.538.441 1.130.315 
Borracha -484.720 8.679 196.854 950.760 -98.100 72.075 
Quím. não-petroq.  -1.892.385 -463.403 -3.959.080 3.843.479 -343.236 252.180 
Álcool de cana  -16.440.351 -9.318.357 12.807.639 -90.887 -3.002.737 2.206.155 
Gasolina pura -1.457.957 -644.544 -1.255.073 50.544 -221.128 162.466 
Óleos combustíveis -688.782 -320.398 5.609.959 874.748 -109.944 80.777 
Outr. prod. refino -3.921.446 -1.738.407 11.593.577 334.766 -615.427 452.163 
Petroquím. básicos -1.527.676 -617.546 1.100.574 2.235.023 -240.068 176.381 
Resinas -1.222.489 -546.012 946.523 1.681.423 -191.421 140.640 
Gasoalcool -2.750.159 3.840.538 8.596.267 -353.204 -887.297 651.910 
Adubos -167.806 123.301 1.155.463 -308.796 -72.897 53.559 
Tintas -153.982 96.887 -185.101 38.458 -60.733 44.621 
Outr. prod. quím. -555.259 -28.234 -2.681.661 1.147.300 -252.636 185.616 
Farmacêut., perf. -3.685.888 -8.229.195 7.688.017 334.281 -1.119.722 822.676 
Artigos de plástico -545.526 -9.674 -281.726 385.767 -122.212 89.791 
Fios têxt. naturais -270.859 -41.709 394.946 754.715 -138.818 101.992 
Tecidos naturais -250.676 -37.563 -555.513 528.269 -126.784 93.150 
Fios têxt. artificiais -90.471 -14.496 -378.986 262.133 -44.387 32.612 
Tecidos artificiais -128.544 -19.207 -543.348 78.969 -64.315 47.253 
Outr. prod. têxteis -1.099.627 -1.259.671 -958.377 1.205.035 -559.506 411.077 
Artigos vestuário -2.168.106 -1.127.740 -3.850.800 173.310 -1.094.175 803.907 
Ccouro e calçados -1.889.536 -3.516.632 -393.727 3.374.416 -631.243 463.784 
Produtos do café -1.602.729 94.964 -7.226.243 3.070.101 -657.224 482.872 
Arroz beneficiado -2.389.220 -362.577 -988.383 -191.755 -561.330 412.417 
Farinha de trigo -357.862 -30.777 1.447.154 -8.578 -83.966 61.691 
Prod. veg. benef. -10.337.395 -1.460.574 8.208.061 7.351.959 -2.542.826 1.868.251 
Carne bovina -5.033.322 2.565.465 2.504.195 1.684.484 -2.096.997 1.540.694 
Carne de aves -2.165.321 1.067.161 -74.543 1.426.993 -866.205 636.414 
Leite beneficiado -1.250.401 629.279 -846.425 -144.694 -691.990 508.415 
Outros laticínios -1.347.813 536.091 6.921 -150.549 -581.288 427.081 
Açúcar -1.261.264 1.069.234 2.284.778 1.990.442 -570.180 418.919 
Óleos veg. bruto -1.213.488 -1.362.923 4.493.539 4.657.145 -414.661 304.657 
Óleos veg. refinad. -1.577.210 -2.465.850 3.965.291 108.219 -544.100 399.758 
Outr. prod. alim.  13.798.656 -4.091.711 4.881.492 2.076.463 -4.176.965 3.068.877 
Bebidas 4.805.332 -1.423.112 -2.227.685 98.876 -1.523.916 1.119.643 
Produtos diversos -3.914.936 508.671 -589.742 1.593.516 -1.054.295 774.606 
SIUP -4.372.998 1.159.616 18.364.110 -283.199 -2.995.869 2.201.109 
Construção civil -30.149.372 -9.164.117 8.519.961 2.835.596 -9.417.713 6.919.331 
Comércio -11.590.623 15.312.466 -6.870.755 1.119.998 -3.722.461 2.734.946 
Transporte -25.241.545 5.149.066 28.296.300 29.204.861 -10.076.372 7.403.257 
Comunicações -610.366 -2.081.189 1.378.589 8.475 -155.931 114.564 
Seguros -474.907 -2.304.507 471.486 -16.403 -173.876 127.750 
Serv. financeiros -78.041 -396.703 1.572.073 3.891 -29.948 22.003 
Alojam./aliment. -1.665.540 371.032 2.159.064 1.358.871 -1.699.032 1.248.304 
Outros serviços -1.646.330 1.623.024 2.015.004 -123.143 -1.302.976 957.316 
Saúde/educ. merc.  -1.825.113 437.051 8.414.339 -180.539 -1.909.859 1.403.201 
Serv. às empresas 223.930 279.598 651.046 287.652 -162.943 119.717 
Aluguel de imóveis -782.724 1.352.508 -4.380.526 -40.070 -423.974 311.500 
Aluguel imputado -312.350 4.977.932 -5.855.956 -53.333 -564.190 414.519 
Administr. pública 1.027.926 7.268.440 -1.271.642 -8.665.719 -3.777.564 2.775.431 
Saúde pública 163.653 1.146.794 350.097 -1.375.510 -596.054 437.929 
Educação pública 281.043 1.955.349 1.341.678 -2.345.450 -1.016.360 746.735 
Serv. não-merc.  -181.090 5.421 580.956 -14.398 -152.314 111.907 
Soma -208.913.981 14.493.457 79.406.370 182.823.465 -88.661.218 65.140.689 
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1992-93 (GJ) 
 ∆N ∆L ∆u ∆v ∆Y ∆P 
Subsídios -755.497 2.732.543 14.981.283 -65.942.011 1.605.740 721.315 
Café em coco 0 0 0 0 0 0 
Cana-de-açúcar 29 -906 23.423 -957 1.379 620 
Arroz em casca 540 -96.334 -2.737.488 2.062.452 145.601 65.406 
Trigo em grão -442 -22.482 -1.299.875 478.142 33.743 15.158 
Soja em grão -1.245 -1.119.067 -1.220.132 -71.635 98.585 44.286 
Algodão em caroço 0 0 0 0 0 0 
Milho em grão 8 -169.703 -47.017 -17.594 25.345 11.385 
Bovinos e suínos 14.312 -1.121.139 -22.508.117 24.051.287 1.697.894 762.711 
Leite natural 3.387 -292.797 298.726 -307.580 443.275 199.124 
Aves vivas 1.234 -202.232 -1.087.335 -212.369 305.702 137.324 
Outr. prod. agrop. -19.343 -4.713.417 -4.289.016 -2.339.316 6.252.333 2.808.613 
Minério de ferro 2.313.785 1.087.450 -9.095.263 -806.781 1.110.302 498.759 
Outros minerais 579.380 -381.508 523.414 -239.797 359.103 161.313 
Petróleo e gás 0 0 0 0 0 0 
Carvão e outros 35 23 -179 -14 20 9 
Min. não-metal. 755.605 -176.759 124.569 -770.894 1.103.347 495.635 
Prod. siderúrg. 6.572.835 1.798.869 4.132.427 -2.637.156 3.629.285 1.630.312 
Laminados de aço 8.594.644 2.230.231 -22.384.377 -495.391 4.785.939 2.149.893 
Metalúrg. não-ferr. 668.368 2.454.313 -8.073.240 -993.247 1.371.049 615.889 
Outr. metalurg.  1.972.371 -1.179.530 -2.694.610 436.091 1.774.414 797.085 
Máquinas e equip. 2.040.580 1.057.565 7.334.605 2.602.826 2.171.794 975.592 
Tratores 278.980 -170.515 2.773.704 232.026 296.355 133.126 
Material elétrico 1.021.784 1.416.729 -357.198 -296.821 1.658.128 744.848 
Equip. eletrônicos 338.020 -421.616 2.969.949 1.339.269 1.133.661 509.252 
Automóveis 2.630.872 9.586.715 14.212.664 703.914 3.251.657 1.460.678 
Outr. veíc. e peças 2.153.731 13.508.942 10.546.675 60.087 1.477.765 663.827 
Madeira, mobiliar. -1.867.478 -3.558.376 9.386.131 -108.584 1.918.294 861.717 
Papel, celulose 5.180.735 -796.086 -3.822.156 -1.866.616 2.743.482 1.232.400 
Borracha -117.376 -266.371 626.796 -121.370 171.163 76.888 
Quím. não-petroq.  -1.991.534 -329.886 4.155.912 -350.561 520.613 233.865 
Álcool de cana  -18.142.565 -16.508.006 11.618.756 -3.148.364 4.531.803 2.035.733 
Gasolina pura -280.317 -1.163.456 -1.110.169 -137.163 228.945 102.844 
Óleos combustíveis -487.690 -1.256.998 5.513.762 3.349.377 421.240 189.225 
Outr. prod. refino -1.443.513 -3.408.749 778.531 4.636.576 1.146.556 515.045 
Petroquím. básicos -588.618 -1.267.675 4.603.303 1.157.395 444.307 199.587 
Resinas -457.641 -1.159.393 6.054.263 1.385.283 392.230 176.194 
Gasoalcool -3.450.689 1.970.376 17.347.325 -626.679 1.852.040 831.955 
Adubos -118.470 -108.728 -2.225.147 1.451.219 115.731 51.988 
Tintas -119.223 -54.711 159.171 697.181 108.282 48.642 
Outr. prod. quím. -380.918 -306.191 1.658.863 -307.874 434.343 195.111 
Farmacêut., perf. -1.783.849 -4.450.168 7.245.344 -1.219.580 1.760.672 790.912 
Artigos de plástico -180.294 -685.794 521.781 -135.279 192.390 86.423 
Fios têxt. naturais 97.493 -519.698 -3.848.335 1.164.608 190.609 85.624 
Tecidos naturais 94.368 -610.260 -847.446 -125.397 177.681 79.816 
Fios têxt. artificiais 41.161 -203.202 483.255 341.984 74.886 33.640 
Tecidos artificiais 60.299 -289.376 902.536 140.083 106.582 47.878 
Outr. prod. têxteis 432.412 -1.230.323 364.403 -606.093 864.116 388.170 
Artigos vestuário 385.874 -3.986.376 931.121 -1.119.157 1.610.684 723.536 
Ccouro e calçados -236.473 881.792 2.732.010 -735.815 1.037.895 466.233 
Produtos do café -530.544 -2.554.964 8.617.559 -724.857 1.038.825 466.651 
Arroz beneficiado -302.246 -126.844 -266.268 391.141 837.878 376.384 
Farinha de trigo -45.468 -151.817 -1.749.035 -80.208 119.396 53.634 
Prod. veg. benef. -1.519.207 -1.052.556 8.609.208 -2.223.234 4.284.659 1.924.713 
Carne bovina -1.117.864 -5.685.431 6.771.068 -1.446.507 3.441.158 1.545.804 
Carne de aves -393.483 -2.154.960 5.828.703 -917.186 1.460.665 656.146 
Leite beneficiado -458.719 -1.377.399 -1.473.425 -706.540 1.025.780 460.791 
Outros laticínios -237.716 -838.558 1.340.660 -260.541 934.699 419.877 
Açúcar -110.967 -4.462.827 651.929 -657.920 931.559 418.466 
Óleos veg. bruto -168.820 1.040.047 864.124 -478.839 815.476 366.320 
Óleos veg. refinad. -264.111 890.752 -1.012.090 -325.364 876.229 393.611 
Outr. prod. alim.  -6.841.227 -2.714.927 -7.684.246 -3.031.523 6.786.406 3.048.524 
Bebidas -2.518.853 -1.073.479 8.111.607 -1.480.995 2.568.743 1.153.906 
Produtos diversos -94.060 -18.322.865 -8.699.200 -446.768 1.148.466 515.903 
SIUP -6.887.707 12.811.694 -618.040 -3.591.844 5.176.463 2.325.321 
Construção civil 5.212.322 -34.180.000 -181.305 28.051.094 14.927.811 6.705.727 
Comércio -10.870.675 5.938.724 3.795.996 -1.864.219 5.991.028 2.691.231 
Transporte -19.745.946 2.651.634 -1.045.042 -10.974.737 16.639.670 7.474.712 
Comunicações 275.742 773.287 1.978.496 -192.821 277.730 124.759 
Seguros 53.506 -565.674 492.800 -168.864 243.359 109.319 
Serv. financeiros 18.119 -177.200 622.994 -53.125 76.527 34.377 
Alojam./aliment. -3.861.289 -270.032 10.523.355 -2.010.442 2.886.877 1.296.815 
Outros serviços -2.980.732 1.762.491 6.018.290 -1.536.390 2.214.193 994.638 
Saúde/educ. merc.  -4.123.309 -449.914 -2.718.643 -2.135.809 3.078.067 1.382.699 
Serv. às empresas -138.299 -177.790 1.212.001 202.153 309.399 138.985 
Aluguel de imóveis 63.043 1.206.987 -5.833.034 -377.235 543.660 244.218 
Aluguel imputado 973.269 4.792.154 -9.649.438 -572.721 825.389 370.773 
Administr. pública -2.565.722 16.102.800 9.050.384 6.820.342 6.623.378 2.975.290 
Saúde pública -415.308 2.639.388 3.268.205 1.131.884 1.085.417 487.581 
Educação pública -643.311 3.776.936 -12.144.255 1.621.783 1.555.204 698.614 
Serv. não-merc.  -324.587 -308.349 508.455 -173.920 250.648 112.594 
Soma -56.754.499 -35.760.968 70.549.413 -37.664.509 144.751.721 65.023.968 
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1993-94 (GJ) 
 ∆N ∆L ∆u ∆v ∆Y ∆P 
Subsídios 1.466.698 -273.345 -6.187.335 -8.642.347 1.348.682 463.107 
Café em coco 0 0 0 0 0 0 
Cana-de-açúcar -5.953 -3.255 28.689 -1.690 2.734 939 
Arroz em casca -391.406 -212.688 1.967.090 -1.374.306 179.016 61.470 
Trigo em grão -66.993 -36.484 408.340 -235.632 30.686 10.537 
Soja em grão -319.366 1.285.514 2.875.657 -355.517 148.390 50.954 
Algodão em caroço 0 0 15 0 0 0 
Milho em grão -73.291 343.504 -27.992 -21.908 33.666 11.560 
Bovinos e suínos -4.454.499 -2.407.405 10.611.408 -15.583.226 2.029.859 697.008 
Leite natural -1.212.467 -657.023 557.887 -341.988 553.502 190.060 
Aves vivas -771.821 -418.084 216.407 -225.823 352.254 120.956 
Outr. prod. agrop. -18.480.805 -9.773.602 54.556.556 -3.577.120 8.629.626 2.963.222 
Minério de ferro 3.544.190 1.455.948 -2.021.221 -3.155.971 1.314.182 451.261 
Outros minerais 1.011.218 693.928 -2.233.187 -1.245.001 519.655 178.438 
Petróleo e gás 0 0 0 0 0 0 
Carvão e outros 104 20 440 -80 33 11 
Min. não-metal. 759.721 -821.729 -1.323.792 -1.986.624 1.413.321 485.303 
Prod. siderúrg. 5.958.096 1.405.124 -14.793.121 -11.243.345 4.692.899 1.611.437 
Laminados de aço 7.104.594 1.654.810 -18.025.090 -15.244.989 5.631.177 1.933.621 
Metalúrg. não-ferr. -1.569.922 -1.798.574 7.286.784 -3.864.393 1.705.351 585.579 
Outr. metalurg.  1.815.675 -295.607 3.588.405 -3.995.291 2.367.787 813.045 
Máquinas e equip. 4.704.076 4.072.726 5.718.464 238.040 3.627.497 1.245.602 
Tratores 910.161 835.389 6.621.843 -679.177 663.619 227.872 
Material elétrico 2.644.202 1.576.558 2.612.156 -2.442.931 2.410.300 827.643 
Equip. eletrônicos 2.454.463 -561.828 7.231.397 -982.333 1.789.106 614.339 
Automóveis 7.293.841 -899.477 7.850.071 -2.563.617 5.374.200 1.845.381 
Outr. veíc. e peças 3.171.890 632.254 5.027.483 -3.736.892 2.734.718 939.041 
Madeira, mobiliar. 1.282.866 -2.341.985 495.846 -1.490.258 2.610.555 896.407 
Papel, celulose 4.543.661 -2.894.723 4.449.010 -4.900.028 3.682.573 1.264.514 
Borracha 598.935 36.118 755.645 -669.672 252.736 86.784 
Quím. não-petroq.  1.053.104 283.811 -1.174.733 -2.595.065 756.159 259.648 
Álcool de cana  7.565.937 17.594.377 -18.472.436 -3.695.033 5.596.171 1.921.601 
Gasolina pura 1.344.099 911.464 105.584 -763.559 315.189 108.229 
Óleos combustíveis 1.117.997 179.190 -11.819.492 -665.741 263.528 90.490 
Outr. prod. refino 6.390.800 1.885.325 -4.839.693 -4.516.808 1.529.196 525.092 
Petroquím. básicos 3.188.888 939.530 1.509.103 -3.608.388 784.398 269.345 
Resinas 2.939.613 871.273 -593.060 -3.361.337 695.904 238.958 
Gasoalcool 5.662.518 -6.121.239 -21.519.576 -1.424.951 2.299.813 789.705 
Adubos 328.588 116.088 619.376 -949.316 137.227 47.121 
Tintas 342.980 124.302 -546.795 -665.238 144.267 49.538 
Outr. prod. quím. 1.486.400 1.192.753 972.905 -889.671 616.774 211.786 
Farmacêut., perf. 4.144.415 312.775 -2.565.302 -1.825.743 2.376.353 815.987 
Artigos de plástico 861.078 350.513 -542.229 -360.790 255.193 87.628 
Fios têxt. naturais 129.976 173.947 -830.383 -642.936 161.550 55.473 
Tecidos naturais 154.918 313.043 -902.870 -301.289 190.763 65.504 
Fios têxt. artificiais 97.989 124.760 1.176 -623.142 115.176 39.549 
Tecidos artificiais 123.429 163.832 -501.244 -433.592 151.889 52.155 
Outr. prod. têxteis 977.888 1.633.524 216.152 -1.128.135 1.158.006 397.634 
Artigos vestuário 2.444.293 310.875 -2.578.297 -1.378.690 2.059.823 707.297 
Ccouro e calçados 2.114.652 187.499 -5.818.977 -2.058.805 1.336.660 458.979 
Produtos do café -3.853.424 -277.115 14.673.143 -2.558.724 1.704.329 585.229 
Arroz beneficiado -1.119.693 392.036 -2.825.882 -1.317.232 1.019.604 350.109 
Farinha de trigo -115.587 46.601 -710.043 -66.015 106.781 36.666 
Prod. veg. benef. -6.316.609 753.711 14.753.391 -5.875.101 5.891.183 2.022.901 
Carne bovina -5.255.420 -3.980.751 -7.591.158 -3.197.458 4.119.751 1.414.631 
Carne de aves -2.767.691 -1.842.716 2.441.902 -1.920.847 1.922.744 660.227 
Leite beneficiado -1.230.796 -868.433 -3.396.373 -724.716 1.169.662 401.636 
Outros laticínios -1.843.142 -1.127.766 2.085.093 -982.260 1.217.238 417.972 
Açúcar -438.746 3.098.547 642.683 -1.629.245 1.188.064 407.955 
Óleos veg. bruto -406.907 -1.992.886 3.524.388 -2.597.272 1.083.388 372.011 
Óleos veg. refinad. -371.889 -1.260.549 4.499.927 -1.079.920 1.202.463 412.899 
Outr. prod. alim.  21.077.218 2.699.205 5.079.108 -8.007.787 9.121.982 3.132.286 
Bebidas 8.521.474 1.015.952 9.360.524 -2.854.112 3.847.501 1.321.146 
Produtos diversos 2.076.599 293.291 320.059 -1.123.187 1.073.985 368.783 
SIUP 7.190.195 -3.275.517 -11.612.481 -4.191.460 6.783.816 2.329.412 
Construção civil 20.441.300 -40.986.689 -15.720.840 30.148.099 19.921.253 6.840.515 
Comércio 19.523.732 -18.779.678 7.910.383 -4.998.059 8.081.058 2.774.856 
Transporte 36.330.752 5.571.459 -19.797.807 -21.220.383 21.791.916 7.482.859 
Comunicações 591.928 -360.105 -1.562.414 -258.543 405.415 139.211 
Seguros 1.318.035 2.653.951 -1.039.944 -234.241 377.284 129.551 
Serv. financeiros 496.346 997.828 100.083 -91.589 141.815 48.696 
Alojam./aliment. 4.928.635 -28.907 -4.738.357 -2.912.377 3.923.853 1.347.364 
Outros serviços 4.342.227 125.716 -648.198 -1.913.267 3.095.948 1.063.079 
Saúde/educ. merc.  4.977.576 -62.428 -1.184.962 -2.451.834 3.968.258 1.362.611 
Serv. às empresas 782.250 -160.621 -738.006 18.382 438.680 150.633 
Aluguel de imóveis 991.400 -748.036 -138.151 -384.348 622.062 213.602 
Aluguel imputado 1.462.564 -2.472.489 411.460 -611.322 989.416 339.744 
Administr. pública 15.817.405 -14.924.684 -12.945.222 2.493.416 9.321.076 3.200.650 
Saúde pública 2.905.672 -2.713.561 3.587.808 455.201 1.695.578 582.224 
Educação pública 3.623.119 -3.367.663 7.722.837 565.054 2.104.772 722.732 
Serv. não-merc.  322.112 63.829 -332.639 -202.490 327.728 112.534 
Soma 198.388.061 -69.374.739 1.097.376 -159.933.985 193.700.771 66.512.533 
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1994-95 (GJ) 
 ∆N ∆L ∆u ∆v ∆Y ∆P 
Subsídios 3.746.313 -1.178.018 -225.266 18.979.403 1.003.907 523.786 
Café em coco 0 0 0 0 0 0 
Cana-de-açúcar 5.142 -2.825 -24.834 -157 1.778 928 
Arroz em casca 317.039 -173.523 -535.812 -407.096 109.226 56.988 
Trigo em grão 40.192 -22.448 -445.546 -52.551 14.101 7.357 
Soja em grão 353.259 1.916.349 -3.636.594 -952.157 122.675 64.005 
Algodão em caroço 1 -1 5 -4 0 0 
Milho em grão 74.965 55.651 818.856 -10.039 25.589 13.351 
Bovinos e suínos 3.053.970 -1.673.835 -8.201.437 -3.929.544 1.054.235 550.045 
Leite natural 958.954 -523.713 -1.879.254 -29.105 329.730 172.036 
Aves vivas 541.088 -297.364 -2.573.301 -29.132 187.094 97.616 
Outr. prod. agrop. 17.484.650 -9.866.170 -16.822.475 -2.002.723 5.989.132 3.124.814 
Minério de ferro 3.131.645 -512.547 269.974 -6.222.545 827.552 431.773 
Outros minerais 1.278.068 28.618 2.356.415 -2.224.727 287.396 149.948 
Petróleo e gás 3.842 -86 541.063 -1.836 237 123 
Carvão e outros 115 -21 -441 -168 22 11 
Min. não-metal. 4.820.867 20.815 1.129.317 -2.988.521 881.494 459.917 
Prod. siderúrg. 11.842.009 -2.593.139 16.284.307 -22.847.950 2.943.711 1.535.874 
Laminados de aço 12.200.222 -2.696.017 -15.784.664 -22.512.620 3.046.849 1.589.685 
Metalúrg. não-ferr. 5.311.880 -2.354.471 8.104.214 -8.270.106 1.182.150 616.784 
Outr. metalurg.  6.494.307 -1.584.813 -6.660.518 -4.617.652 1.520.603 793.370 
Máquinas e equip. 11.590.364 -9.841.672 4.508.788 -5.076.040 2.580.850 1.346.552 
Tratores 1.511.215 -2.260.646 -10.997.508 -1.091.663 349.175 182.181 
Material elétrico 8.016.151 -5.270.328 7.475.607 -3.790.023 1.770.152 923.572 
Equip. eletrônicos 6.382.074 -5.801.249 8.760.152 -1.342.639 1.451.085 757.100 
Automóveis 17.013.182 -19.823.959 25.627.842 -4.799.450 4.015.510 2.095.082 
Outr. veíc. e peças 7.748.036 -3.048.436 -6.770.487 -7.981.872 1.775.828 926.534 
Madeira, mobiliar. 6.771.645 -2.778.377 -3.770.580 -2.753.114 1.693.623 883.643 
Papel, celulose 2.299.998 -7.342.603 5.707.968 -8.408.108 2.385.178 1.244.460 
Borracha 782.855 -505.255 -500.097 -1.034.288 163.454 85.282 
Quím. não-petroq.  3.835.469 -168.968 1.269.196 -3.490.020 494.943 258.235 
Álcool de cana  25.978.284 -1.548.028 -57.590.688 -995.786 3.324.608 1.734.606 
Gasolina pura 1.107.121 61.672 -2.844.197 -1.137.199 200.257 104.484 
Óleos combustíveis 852.660 140.569 -1.200.701 -1.179.508 153.122 79.891 
Outr. prod. refino 5.603.101 266.753 -6.122.551 -1.697.231 983.972 513.385 
Petroquím. básicos 3.292.238 144.646 573.116 -3.039.382 566.491 295.565 
Resinas 2.541.167 128.611 -1.039.825 -2.719.566 448.396 233.950 
Gasoalcool 5.791.992 -4.576.440 -11.044.567 -98.014 1.106.442 577.283 
Adubos 104.735 -33.691 -2.775.931 -118.570 16.254 8.481 
Tintas 599.696 -78.612 253.097 -537.744 90.535 47.237 
Outr. prod. quím. 3.323.925 -514.294 1.344.685 -1.830.491 510.405 266.302 
Farmacêut., perf. 8.876.469 -79.676 -1.924.988 -648.117 1.682.953 878.076 
Artigos de plástico 1.087.993 -714.405 3.263.686 -553.346 202.277 105.537 
Fios têxt. naturais 380.578 -257.589 246.749 -636.654 92.560 48.293 
Tecidos naturais 415.443 -285.079 -859.972 -464.807 101.964 53.200 
Fios têxt. artificiais 266.801 -178.807 -291.842 -305.199 64.938 33.881 
Tecidos artificiais 337.362 -231.084 -664.349 -209.393 82.621 43.107 
Outr. prod. têxteis 3.177.595 -2.197.862 -2.846.570 -1.025.280 774.399 404.041 
Artigos vestuário 5.537.597 -4.065.909 -3.534.702 -337.697 1.336.529 697.330 
Ccouro e calçados 3.619.699 -1.112.201 -3.223.429 -2.831.960 772.883 403.250 
Produtos do café 3.761.508 -1.183.685 -10.667.807 -4.170.780 1.088.921 568.142 
Arroz beneficiado 1.738.148 -62.236 -4.438.334 -178.782 584.299 304.857 
Farinha de trigo 168.189 14.488 -469.437 -5.850 56.519 29.489 
Prod. veg. benef. 11.697.553 563.460 -13.379.415 -5.882.318 3.927.563 2.049.196 
Carne bovina 8.634.323 -4.853.606 -7.705.854 -1.614.273 2.395.072 1.249.623 
Carne de aves 4.292.548 -2.499.696 -1.306.939 -1.512.260 1.227.778 640.590 
Leite beneficiado 2.180.216 -1.968.272 -721.479 -62.735 691.850 360.971 
Outros laticínios 2.686.507 -2.198.599 5.751.190 -162.507 874.781 456.414 
Açúcar 4.113.694 -1.240.619 -651.525 -3.274.634 799.252 417.008 
Óleos veg. bruto 3.247.466 4.201.011 -1.482.803 -5.597.788 721.226 376.298 
Óleos veg. refinad. 3.888.334 3.879.165 -5.024.648 -356.959 869.030 453.414 
Outr. prod. alim.  14.890.864 -2.296.981 -15.177.366 -4.963.121 6.341.412 3.308.615 
Bebidas 7.165.679 -1.171.607 10.246.641 -953.705 3.034.633 1.583.312 
Produtos diversos 3.509.337 -1.317.869 -673.626 -1.186.944 744.847 388.622 
SIUP 48.253.703 -11.772.826 -30.699.330 -392.258 4.443.863 2.318.574 
Construção civil 60.235.527 -63.030.245 -13.339.791 -10.139.896 12.904.493 6.732.885 
Comércio 28.801.194 -23.522.349 -2.781.813 -2.528.788 5.487.553 2.863.116 
Transporte 55.799.859 -2.837.670 -13.863.426 -28.519.408 14.780.672 7.711.777 
Comunicações 813.949 -2.716.611 98.858 -35.140 225.043 117.415 
Seguros 2.197.288 2.911.648 -2.727.464 -59.301 325.025 169.581 
Serv. financeiros 732.830 981.476 -2.315.699 -30.665 109.479 57.121 
Alojam./aliment. 9.654.399 -12.016.641 3.089.531 -1.237.081 2.599.104 1.356.076 
Outros serviços 8.573.679 -6.918.534 7.159.449 -203.432 2.226.398 1.161.618 
Saúde/educ. merc.  9.629.635 -12.042.504 -3.044.805 -230.590 2.612.338 1.362.980 
Serv. às empresas 1.107.437 -168.129 1.257.075 -821.283 312.316 162.950 
Aluguel de imóveis 1.854.365 -3.283.593 7.192.614 -43.051 487.573 254.390 
Aluguel imputado 1.884.475 -10.841.093 9.333.362 -57.529 651.747 340.047 
Administr. pública 19.801.627 -2.291.543 29.716.730 24.187.962 7.104.414 3.706.710 
Saúde pública 2.829.221 -337.649 -16.919.937 3.576.825 1.050.542 548.118 
Educação pública 4.069.038 -478.949 -12.550.763 5.077.172 1.491.206 778.033 
Serv. não-merc.  706.664 -1.243.237 168.849 -18.790 212.871 111.065 
Soma 539.423.227 -253.173.973 -172.186.049 -159.650.299 129.100.709 67.357.957 
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1995-96 (GJ) 
 ∆N ∆L ∆u ∆v ∆Y ∆P 
Subsídios 3.464.622 1.672.897 4.874.084 -11.806.550 626.059 707.454 
Café em coco 0 0 0 0 0 0 
Cana-de-açúcar 781 1.526 -4.398 3.398 706 798 
Arroz em casca 18.679 47.752 -2.899.566 -223.456 22.298 25.197 
Trigo em grão 13.803 22.402 1.439.342 -102.944 10.272 11.608 
Soja em grão 58.184 -60.002 1.544.043 -402.578 50.792 57.396 
Algodão em caroço 0 0 -18 0 0 0 
Milho em grão 26.141 50.944 158.570 -78.725 23.556 26.618 
Bovinos e suínos 413.630 834.292 -3.987.251 -3.877.745 386.960 437.269 
Leite natural 156.943 308.981 -1.535.430 688.329 143.056 161.655 
Aves vivas 72.333 145.397 -1.516.215 313.824 67.363 76.121 
Outr. prod. agrop. 2.992.661 5.998.084 -32.981.042 8.884.579 2.637.130 2.979.991 
Minério de ferro 2.619.271 352.584 459.902 -3.071.678 384.330 434.298 
Outros minerais 1.424.833 189.860 -576.012 -1.412.937 167.317 189.070 
Petróleo e gás -3.334 -15.569 1.067.512 -29.208 3.612 4.081 
Carvão e outros 4 -34 25 -56 7 8 
Min. não-metal. 5.920.339 750.728 1.213.577 -918.497 501.862 567.110 
Prod. siderúrg. 7.179.448 1.464.869 -2.144.769 -10.855.616 1.369.628 1.547.698 
Laminados de aço 6.539.386 1.316.642 236.498 -10.195.774 1.242.672 1.404.235 
Metalúrg. não-ferr. 2.799.912 1.881.864 150.348 -4.123.236 579.884 655.277 
Outr. metalurg.  4.583.661 287.927 756.401 -881.526 704.063 795.600 
Máquinas e equip. 6.991.678 1.373.278 -15.787.656 -6.319.645 1.165.531 1.317.065 
Tratores 576.067 541.617 -1.620.584 -623.689 96.980 109.589 
Material elétrico 5.574.455 2.043.968 -8.085.404 -321.243 868.060 980.919 
Equip. eletrônicos 5.413.804 2.116.572 -2.375.438 237.895 766.123 865.729 
Automóveis 12.451.138 -1.847.376 -8.211.768 759.007 2.009.506 2.270.768 
Outr. veíc. e peças 4.789.426 2.059.710 -2.353.004 -3.761.970 772.469 872.900 
Madeira, mobiliar. 3.844.321 2.185.796 -2.911.663 405.493 804.776 909.407 
Papel, celulose 6.215.717 4.439.026 -14.040.422 -1.057.193 1.035.659 1.170.308 
Borracha 447.756 89.724 27.618 -470.810 69.630 78.683 
Quím. não-petroq.  1.425.850 347.536 2.400.972 -1.977.095 246.184 278.191 
Álcool de cana  7.605.576 4.207.133 -12.975.428 5.936.181 1.346.000 1.520.998 
Gasolina pura 520.869 170.645 -3.513.453 -576.775 62.220 70.309 
Óleos combustíveis 434.431 56.963 -2.025.979 -396.745 50.883 57.499 
Outr. prod. refino 3.497.300 1.098.693 -11.459.434 658.616 402.491 454.820 
Petroquím. básicos 1.968.939 613.100 -6.791.007 -1.666.427 232.625 262.869 
Resinas 1.574.264 489.613 -4.000.811 -1.573.813 181.273 204.841 
Gasoalcool 4.051.108 4.725.675 2.571.511 2.573.219 541.903 612.357 
Adubos 45.411 12.540 394.207 -62.915 8.192 9.257 
Tintas 271.870 -31.353 928.297 -404.546 48.451 54.750 
Outr. prod. quím. 1.458.388 -180.634 1.476.517 -713.563 266.611 301.274 
Farmacêut., perf. 4.633.904 -1.345.282 -7.033.436 3.506.587 827.146 934.685 
Artigos de plástico 867.327 -48.399 -1.593.731 -184.011 114.363 129.231 
Fios têxt. naturais 260.592 -6.298 -695.269 -271.194 36.810 41.595 
Tecidos naturais 300.964 -12.398 -65.477 -117.783 41.745 47.172 
Fios têxt. artificiais 152.349 -2.822 -744.782 -168.639 21.697 24.518 
Tecidos artificiais 169.679 -31.011 -1.108.652 32.210 23.834 26.933 
Outr. prod. têxteis 2.419.752 -71.851 -4.140.119 974.073 339.939 384.135 
Artigos vestuário 4.248.664 813.527 -6.616.260 2.859.677 619.535 700.083 
Ccouro e calçados 2.125.789 253.506 -1.383.494 -525.977 345.127 389.997 
Produtos do café 1.550.629 2.451.788 2.820.672 -382.113 427.869 483.497 
Arroz beneficiado 516.005 294.947 -851.302 986.540 261.431 295.420 
Farinha de trigo 61.547 95.275 678.740 141.933 30.213 34.141 
Prod. veg. benef. 3.640.460 2.036.894 -396.813 4.407.819 1.864.635 2.107.062 
Carne bovina 3.864.827 761.621 -6.548.249 3.815.893 1.124.311 1.270.485 
Carne de aves 1.732.249 522.506 -3.879.792 1.550.206 568.631 642.560 
Leite beneficiado 1.080.710 -458.136 -2.297.803 1.530.959 319.472 361.007 
Outros laticínios 1.117.616 115.112 -1.679.835 2.039.623 459.386 519.112 
Açúcar 1.916.996 2.015.573 -1.946.074 -943.352 374.952 423.701 
Óleos veg. bruto 713.626 -416.243 3.084.006 -2.734.504 345.004 389.858 
Óleos veg. refinad. 857.755 -344.834 -3.985.387 1.640.725 411.901 465.453 
Outr. prod. alim.  4.411.202 72.679 -744.094 11.262.504 3.019.925 3.412.554 
Bebidas 2.138.015 111.114 -13.149.725 6.316.113 1.493.346 1.687.500 
Produtos diversos 2.551.805 643.580 -1.549.928 815.768 368.100 415.958 
SIUP 11.791.585 -1.194.866 -2.681.575 10.777.237 2.239.835 2.531.042 
Construção civil 49.946.491 -23.979.543 38.000.018 -31.000.976 6.117.601 6.912.967 
Comércio 19.762.479 22.518.366 -29.199.913 9.313.469 2.711.103 3.063.581 
Transporte 55.481.769 19.551.796 -84.702.407 11.764.540 7.041.269 7.956.724 
Comunicações 857.044 859.784 2.654.005 561.111 122.083 137.955 
Seguros 1.011.283 963.014 -2.219.603 782.797 171.001 193.233 
Serv. financeiros 332.777 313.608 504.523 245.893 55.642 62.876 
Alojam./aliment. 4.819.496 -4.111.298 -4.793.878 5.287.371 1.223.576 1.382.656 
Outros serviços 6.077.870 2.485.772 -665.548 5.677.628 1.180.831 1.334.355 
Saúde/educ. merc.  4.984.299 -4.237.774 5.574.598 6.087.676 1.265.203 1.429.695 
Serv. às empresas 719.375 -1.026.997 -311.673 -517.450 148.393 167.686 
Aluguel de imóveis 1.774.255 -952.988 4.937.708 1.489.261 309.666 349.927 
Aluguel imputado 1.069.643 -5.776.577 7.574.998 1.613.515 335.337 378.935 
Administr. pública 15.608.474 -27.904.136 -13.734.707 -16.733.247 3.532.779 3.992.085 
Saúde pública 1.976.894 -3.485.376 5.896.095 -2.091.390 441.484 498.883 
Educação pública 3.079.097 -5.441.216 7.815.387 -3.262.494 688.700 778.239 
Serv. não-merc.  391.261 -241.200 -828.555 462.968 96.219 108.729 
Soma 328.456.212 15.554.579 -242.104.659 -10.435.446 61.017.223 68.950.241 
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Anexo III 

 

Prod. min. não-metal.
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Produtos metalúrgicos
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Alimentos e bebidas
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Têxteis e vestuário
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Outros produtos da indústria transformação
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