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1 INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como objetivo obter uma estimativa para o preço do carbono emitido na atmosfera. Para avaliação dos
impactos de um projeto de investimento sobre o bem-estar da população é necessário que as diferentes consequências
desse projeto sejam expressas em uma métrica comum, usualmente uma métrica monetária. No caso dos impactos
socioambientais, a ausência de mercados formais que os valorem demanda que alguma forma de apreçamento seja
adotada para valorar esses recursos e assim inseri-los em análise custo-benefício (ACB).
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Meadows et al. (1972) argumentam que devido ao crescimento populacional e ao consumo, a demanda por recursos naturais se intensificou rapidamente, reforçando a necessidade de impor limites ao crescimento econômico a fim de
não comprometer o meio ambiente. Além disso, o Relatório Brundtland, de 1987, apresentado pela World Commission on
Environment and Development, destacou a definição mais amplamente aceita de desenvolvimento sustentável como: a
capacidade de atender às necessidades da geração atual sem comprometer as necessidades das gerações futuras.
Tol (2009) apontou para o fato de as emissões de gás carbônico (CO2) refletirem externalidades como custos
econômicos, sociais e ambientais, que muitas vezes ainda não são precificados. Segundo World Bank (2020a), iniciativas de precificação de carbono têm sido fortalecidas em todo o mundo com a adoção de metas de mitigação mais
ambiciosas, porém 77,7% das emissões de CO2e1 ainda não são taxadas.
Em projetos de infraestrutura se considera comumente os impactos socioeconômicos para o crescimento de uma
região ou país em sua avaliação, porém é importante também mensurar os danos ambientais. De acordo com Müller et al.
(2013), em obras de infraestrutura, as emissões de carbono ocorrem em todo o ciclo de vida do empreendimento. Primeiro
durante a fase de construção (emissões em materiais produção, manufatura e construção, incluindo a energia despendida
nessas indústrias). Segundo verifica-se emissões na fase de uso do empreendimento construído (por exemplo, estradas
ou edifícios) e, finalmente, em menor escala, as emissões ocorrem na fase final de vida do projeto (gestão de resíduos).
Para analisar e selecionar projetos de investimento de infraestrutura uma das ferramentas amplamente aplicada
é a ACB. Ela permite a avaliação de projetos de maneira prática e eficiente, considerando um conjunto de impactos
diretos e indiretos do bem-estar social (Brasil, 2021).
Em gestão pública, os tomadores de decisão se apoiam nas diretrizes e recomendações viabilizadas pela ACB
para priorizar investimentos de infraestrutura nos setores de transporte e logística, energia elétrica, telecomunicações,
recursos hídricos e saneamento básico. A ACB se apoia na aplicação de parâmetros monetários (preços-sombra e preços
sociais) para traduzir o custo social de oportunidade dos bens e serviços ao invés de utilizar preços de mercado, que
podem sofrer distorções (Brasil, 2021).
Nessa conjuntura, este estudo tem como objetivo estimar um parâmetro que traduza o preço do carbono para
o contexto do Brasil e sua projeção até 2050, com a finalidade de subsidiar avaliações de viabilidade socioeconômica
no âmbito da metodologia de ACB para projetos de investimentos de infraestrutura no Brasil.

Com base nessa metodologia, construiu-se uma amostra baseada na literatura consultada, selecionando preços
do SSC e do MAC, no período entre 2001 e 2019, padronizados a preços de 2010. As variáveis explicativas foram retiradas
do Banco Mundial (World Bank, 2020c). Os resultados demonstraram a influência do produto interno bruto (PIB), da
superfície territorial, da participação do setor industrial no PIB e das emissões de CO2 per capita para a estimação do
parâmetro do preço do carbono de acordo com o contexto do Brasil.
A seguinte subseção contextualiza as ferramentas mais empregadas para a precificação do carbono.

1. Significa “equivalente de dióxido de carbono”, uma medida internacionalmente padronizada de quantidade de gases de efeito estufa (GEEs).
A equivalência leva em conta o potencial de aquecimento global dos gases envolvidos e calcula o quanto de CO2 seria emitido se todos os
GEEs fossem emitidos como esse gás. O CO2e é o resultado da multiplicação das toneladas emitidas do GEE pelo seu potencial de aquecimento
global. Por exemplo, o potencial de aquecimento global do gás metano é 21 vezes maior do que o potencial do CO2. Então, diz-se que o CO2e
do metano é igual a 21 (Pinto et al., 2009).
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Sendo assim, empregou-se uma meta-análise, considerando estudos que estimaram tanto o carbono por meio do
custo social do carbono (social cost carbon – SCC) quanto pelo custo marginal de abatimento (marginal abatement cost –
MAC) de várias regiões do mundo. Em seguida, relacionou-os a um conjunto de variáveis baseadas nas abordagens dos
integrated assessment models (IAMs) e, a partir dessas relações estimadas, extrapolaram-se os resultados para o Brasil,
considerando seu próprio contexto.
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1.1 Ferramentas para precificação do carbono
Tendo em vista a ausência de uma estrutura de preços do carbono que traduza o real valor monetário da emissão de
uma tonelada de CO2, as autoridades governamentais e empresariais vêm buscando mensurar o custo do carbono
para avaliar o impacto ambiental de obras de infraestrutura e outras medidas de política pública. As três principais
ferramentas para orientar a política governamental e a tomada de decisões de negócios em relação ao carbono têm
sido: i) SCC; ii) MAC; e iii) sistema de comércio de emissões (emissions trading system – ETS).
De acordo com Nordhaus (2017), um dos conceitos econômicos mais importantes no que concerne às mudanças
climáticas é o SCC. Essa ferramenta designa o custo econômico decorrente da emissão de uma tonelada adicional de CO2
ou seu equivalente. Em uma definição mais precisa, trata-se do valor relativo a uma tonelada adicional de CO2 ou CO2 e
emitida na atmosfera a ser custeado por setores da economia, do bem-estar social e dos ecossistemas. É preciso assinalar
que, pelo fato de envolverem uma gama de impactos das emissões de carbono sobre as mudanças climáticas, as estimativas do SCC são bastante complexas.
Vale ressaltar a diferença entre o SCC e o preço sombra do carbono (shadow price of carbon – SPC). Segundo
Price, Thornton e Nelson (2007), o SCC mede o custo global total de uma unidade incremental de carbono emitida
agora, somado ao custo global total dos danos na atmosfera ao longo do tempo. Trata-se de uma medida que traduz a
escala da externalidade, a qual deve ser incorporada às decisões sobre políticas e às opções de investimento do governo. Em suma, o SCC sinaliza o que a sociedade estaria disposta a pagar agora para evitar danos futuros causados por
emissões incrementais de carbono. O SPC é baseado no SCC para uma determinada meta de estabilização, mas está
sujeito a sofrer ajustes para refletir estimativas do MAC e de outros fatores que possam afetar a disposição de um país
em pagar pelas reduções das emissões de carbono.
Logo, enquanto o SCC mede os impactos econômicos totais dos danos climáticos de longo prazo causados
pela tonelada marginal de CO2 sob a ótica de um contexto global, o SPC permite ajustes institucionais do mercado
de carbono de cada país sob um ponto de vista mais específico de metas. Isso torna o SPC mais versátil para garantir
que as decisões políticas de cada governo sejam compatíveis com os objetivos e compromissos em relação às mudanças climáticas (Price, Thornton e Nelson, 2007). Segundo Naeini, Leibowicz e Bickel (2020), se o SCC for estimado sob
controles ótimos, isto é, se forem otimizadas as taxas de economia e o controle de emissões – o que equivale a uma
ausência de imperfeições de mercado – o SCC e o SPC serão iguais.
Por sua vez, o MAC, segundo Kesicki e Strachan (2011), é uma ferramenta de política que indica o potencial de
abatimento de emissões e os custos de abatimento associados. Os MACs têm sido amplamente empregados para uma
série de questões ambientais em diferentes países e são cada vez mais aplicados à política de mudança climática. O
ETS2 estabelece os limites para os volumes de emissão na Europa. A finalidade dessa ferramenta é reduzir o impacto
negativo das atividades empresariais no meio ambiente por intermédio da adoção de práticas ecologicamente corretas
e da manutenção de um estoque suficiente de licenças para garantir a continuidade de produção (Schleich et al., 2006).
O SSC difere do MAC, que corresponde ao custo de redução das emissões, e não aos danos impostos pelas
emissões de carbono. O SSC também difere do ETS, o qual reflete o valor dos direitos de emissão de carbono negociados
para determinados mercados, dadas as restrições de emissões estabelecidas. De uma perspectiva econômica, para que
se atinja a meta de estabilização ideal, o SCC deveria ser igual ao MAC. Além disso, sob certas premissas restritivas,
as três ferramentas de mensuração (SCC, MAC e ETS) deveriam ser iguais, segundo a margem. Por exemplo, se o ETS
cobre todas as emissões e é competitivo, seu preço será igual ao MAC para uma determinada meta (Price, Thornton e
Nelson, 2007). Ademais, para que se atinja uma determinada meta de redução, a qual é a condição para uma política
econômica, o MAC deve ser igual em todos os setores emissores de carbono. A política ideal requer, além disso, que o
alvo seja definido de forma que o MAC seja igual ao SCC.
Portanto, essas três ferramentas têm sido apontadas como complementares, na medida em que aferem o
problema de alta emissão de carbono sob diferentes ângulos. Dessa forma, elas vêm sendo frequentemente utilizadas
simultaneamente por stakeholders a fim de realizar políticas da agenda ambiental.

2. É administrado por uma jurisdição de governo que estabelece um limite para o nível total de emissões de GEEs. As licenças de emissão são distribuídas para entidades responsáveis (fontes de emissão direta ou outras) que devem resgatar licenças para cada tonelada emitida de CO2e. O custo de
suas emissões é definido dentro de seus processos de produção e a possibilidade de comprar ou vender licenças, o que determina um mercado para
o CO2e, estabelecendo um preço que atua como um incentivo de redução. Ao contrário de um imposto, o ETS é uma política baseada na quantidade,
ou seja, oferece certeza sobre o ambiente (limite de emissão) e permite o mercado definir o preço do CO2e. Disponível em: <https://bit.ly/3rV5XSu>.

2 REVISÃO DE LITERATURA
Para realizar a meta-análise, procurou-se por uma gama de trabalhos que realizaram estimativas do preço do carbono.
Esta seção apresentará essas ferramentas de precificação de carbono (SCC e MAC), assim como experiências internacionais com a precificação de carbono.
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2.1 SCC e IAMs
O SCC é uma estimativa monetária dos danos causados pela mudança climática global à sociedade a partir de uma
unidade adicional de emissões de CO2e, geralmente obtido a partir de IAMs, que são modelos computacionais determinísticos (Bijgaart, Gerlagh e Liski, 2016). Os SCCs são usados para estimar os benefícios das reduções de CO2e e a
avaliação de políticas climáticas (Rose, Diaz e Blanford, 2017).
Gerlagh e Liski (2013) definiram o SCC como as consequências adicionais das mudanças climáticas em um
cenário de maiores emissões de GEEs, tendo como referência um cenário de linha de base. Para Tol (2009), o SCC pode
ser considerado uma medida da seriedade das mudanças climáticas. Corroborando essas definições, Kopp et al. (2012)
conceituaram o SCC como uma estimativa monetizada da mudança no bem-estar social esperado, o que pressupõe uma
mudança marginal das emissões de CO2e. Watkiss e Downing (2008), por sua vez, argumentaram que o SCC procura
identificar o custo econômico que ocasiona uma tonelada adicional de CO2e, emitida na atmosfera sobre as atividades
econômicas, o bem-estar social e os ecossistemas.
Gillingham et al. (2015) ressaltaram que uma questão central na economia das mudanças climáticas é entender
e lidar com a vasta gama de incertezas relacionadas ao crescimento econômico e populacional, às intensidades de
emissões de gases e novas tecnologias, ao ciclo do carbono, entre outros. Há um grande desafio de avaliação de políticas voltadas para o aquecimento global, uma vez que o tema envolve muitas áreas e muitos agentes da sociedade. Essa
natureza multifacetada também representa um desafio para os cientistas naturais e sociais, que devem integrar uma
ampla variedade de disciplinas geofísicas, econômicas e políticas em seus modelos e diagnósticos.
Nesse sentido, as estimativas do SCC são necessariamente complexas e pouco se sabe sobre a modelagem
subjacente aos valores ou os riscos sociais implícitos, tornando as estimativas de SCC difíceis de interpretar e avaliar
(Rose, Diaz e Blanford, 2017). Ainda segundo Tol (2009), em relação a todos os aspectos que envolvem as mudanças
climáticas, há uma grande incerteza sobre o SCC. Com a crescente proeminência dos SCCs na tomada de decisões,
que vão desde o nível local ao internacional, uma maior transparência e compreensão técnica são essenciais para as
decisões informadas (Rose, Diaz e Blanford, 2017).
Os IAMs têm sido amplamente utilizados para estimar o SCC (Wang et al., 2019). De acordo com Patt et al. (2010),
esses modelos apresentam a cadeia de causa e efeito ou o caminho das mudanças climáticas, abrangendo o sistema socioeconômico que causa as emissões, a interação entre essas emissões e a concentração de GEEs na atmosfera, as mudanças de
temperatura e outros indicadores climáticos induzidos pelo aumento das concentrações, e os danos à economia causados
por essa dinâmica. A figura 1 ilustra o framework (estrutura) de um IAM.
FIGURA 1
Framework básico de um IAM
Ecossistema natural
Mudança climática

Dinâmica econômica
Emissões de CO2

Agricultura
Ciclo do carbono

População

Fonte: Wang et al. (2019).

Indústria e
serviços
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Danos
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Sendo assim, a figura 1 apresenta a estrutura de um IAM de forma simplificada, em que se ilustra a interação
da dinâmica econômica, o ciclo do carbono, a mudança climática e os danos para determinar o SCC. A dinâmica econômica é representada pelo comportamento do setor primário da economia, a agricultura (uso da terra), seguido pelos
setores secundário (indústria) e terciário (comércio), e a dimensão da população, que pressionam o ciclo do carbono.
Pearce (2003) destacou que a complexidade dos IAMs na estimativa do SCC é diferente, mas todos seus pressupostos são
os mesmos. O fundamento é que as emissões são convertidas em concentração, o que altera a variação de temperatura
a partir do nível de concentração, e as mudanças de temperatura acabam levando a danos ambientais.
Esse processo resulta no aumento da concentração de CO2e na atmosfera, que combinado com a força da radiação resulta no aumento da temperatura. A elevação da temperatura global acarreta danos climáticos, que impactam
o ecossistema natural. Esse ciclo causa consequências à economia e à sociedade. Os IAMs oferecem uma estimativa
monetária, que traduz o dano da emissão de uma tonelada adicional de carbono para a sociedade.
Segundo Weyant et al. (1996), os IAMs atuam para avaliar respostas potenciais à variabilidade climática por
modelagem física, processos econômicos e até ecológicos para projetar as consequências do aquecimento global e de
uma determinada política climática. Tratam-se de modelos que utilizam uma estrutura teórica integrada por diferentes campos das ciências e são considerados uma importante ferramenta de política ambiental, pois, por meio desses
modelos, é possível calcular tanto os benefícios quanto os custos das reduções de emissões de carbono. De acordo com
a síntese realizada por Alatorre et al. (2019), 84,00% dos trabalhos observados que estimam o SCC aplicaram os IAMs,
5,80% fizeram uso dos modelos estocásticos e 5,04% utilizaram meta-análises ou síntese da literatura.
2.1.1 Comparação de diferentes IAMs
Os IAMs mais reconhecidos são: dynamic integrated climate and economy-regional integrated model of climate and the
economy (Dice-Rice), policy analysis of the greenhouse effect (Page) e climate framework for uncertainty, negotiation, and
distribution (Fund). Muitos modelos de IAMs têm sido desenvolvidos, o quadro 1 apresenta uma análise comparativa
das informações básicas dos IAMs citados.
QUADRO 1
Informações básicas dos IAMs apresentados
Modelo

Tipo de IAM

Desenvolvedores

Escala geográfica

Abordagens

Dice

Otimização
de política

Mundo e regiões: Estados Unidos, União
Concentração de emissões de CO2e/
William Nordhaus, Europeia, Japão, Rússia, Eurásia, China, Índia,
mudanças climáticas/danos/controle
Yale University
Oriente Médio, África, América Latina, outros
de emissões de CO2e
países de alta renda e outros.

Rice

Otimização
de política

Regiões: Estados Unidos, União Europeia,
Concentração de emissões de CO2e/
William Nordhaus, Japão, Rússia, Eurásia, China, Índia, Oriente
mudanças climáticas/danos/controle
Yale University
Médio, África, América Latina, outros países
de emissões de CO2e
de alta renda e outras.

Page

Avaliação
de política

Chris Hope,
Cambridge Judge
Business School

Regiões: União Europeia, Estados Unidos, Aumento da temperatura/impacto do
outros países da OCDE, ex-União Soviética, aquecimento global/custos de impleChina, Índia, África e América Latina.
mentação de políticas preventivas

Otimização
de política

Richard S. J. Tol
e David Anthoff

Regiões: Estados Unidos, Canadá, Europa Mudanças climáticas/população/
Ocidental, Japão e Coreia do Sul, Austrália economia/emissões de GEEs/
e Nova Zelândia, Europa Central e Orien- ciclo de carbono/danos
tal, antiga União Soviética, Oriente Médio,
América Central, América do Sul, Sudeste
Asiático, China, Norte da África, África
Subsaariana, pequenas Ilhas Insulares.

Fund

Fonte: Wang et al. (2019).
Elaboração das autoras.
Obs.: OCDE – Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico.

Os modelos apresentados no quadro 1 são o Dice, o Rice, o Fund e o Page, utilizados para otimização e avalição de políticas. A escala geográfica de cada modelo foi estruturada a nível global e de regiões mundiais, não sendo
desagregada para cada país. Suas abordagens compreendem o ciclo, a concentração e o controle de emissões de CO2e,
as mudanças climáticas, os danos, o aumento da temperatura global, a população a economia e os custos de implementação de políticas preventivas.

O modelo Dice é um modelo analítico e empírico simplificado que representa a economia, a política e os aspectos científicos das mudanças climáticas. A versão regional mais detalhada é o modelo Rice (Nordhaus e Sztorc, 2013).
A primeira versão do modelo Dice foi apresentada por volta de 1989 e passou por várias atualizações que permitiram
seu aprimoramento, sendo a última realizada em 2017.3 No modelo Dice, a economia das mudanças climáticas é vista
sob a perspectiva da teoria neoclássica do crescimento econômico. As economias fazem investimentos em capital e na
redução de emissões de CO2e, diminuindo o consumo hoje para reduzir os danos climáticos e garantir um consumo
sustentável no futuro. Nesse sentido, o modelo Dice consegue incluir todos os elementos principais, como a produção
global, as emissões e concentrações de CO2e e a temperatura média global e os danos, de uma forma altamente agregada, por meio de 25 equações. O modelo pode validar e calibrar informações, sendo válido por sessenta períodos de
cinco anos (Nordhaus, 2017; Gillingham et al., 2015).
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Nordhaus (2011), por exemplo, estimou o SCC para um grupo de países por meio do modelo Rice, inserindo
questões relacionadas à incerteza sobre os diferentes aspectos do aquecimento global e para diferentes regiões mundiais. Os resultados demonstraram que o SCC estimado em 2015 para o mundo foi de US$ 44 por tonelada, incluindo
incerteza, ponderação patrimonial e aversão ao risco. A inclusão da incerteza no modelo aumentou o valor esperado
do SCC em aproximadamente 8%. Constatou-se que as estimações do SCC neste estudo foram sensíveis à taxa de
desconto.4 Nordhaus (2014), por meio do modelo atualizado Dice-2013R, apresentou um novo conjunto de estimativas
do SCC. Verificou-se que o SCC global foi de US$ 18,6 por tonelada de CO2e em 2015 a preços de 2005 e que cresceria
3% ao ano até 2050, constatando-se estimativas menores aos obtidos pelo modelo Page e maiores do que as do modelo
Fund. O modelo permaneceu sensível à taxa de desconto.
Em Nordhaus (2017), tem-se uma nova atualização do modelo: o Dice-2016R. Essa versão do modelo incorpora
novos aspectos das mudanças climáticas no quadro de teoria do crescimento econômico e insere dados mais recentes
de produção, população e emissões de carbono. Além disso, comparou-se as estimativas do Dice-2016R com os modelos Rice, Fund e Page. A nova estimativa do SCC para o mundo foi de US$ 31 por tonelada de CO2e em 2015 a preços
de 2010. Ao avaliarem as atualizações do Dice-2016R, que explicam o aumento de SCC, Naeini, Leibowicz e Bickel
(2020) observaram que as mudanças nos parâmetros científicos e as condições iniciais atualizadas devido aos erros
de previsão de curto prazo foram responsáveis pela maior parcela do aumento do SCC. Ao utilizar os parâmetros de
incerteza, o SCC aumentou 54%. Esse aumento está relacionado às mudanças nos parâmetros do modelo científico e
às condições iniciais atualizadas.

Alguns trabalhos têm aplicado os modelos Dice-Rice buscando adaptá-los para determinados contextos.5
Dennig et al. (2015) desenvolveram uma variante do modelo Rice e uma versão desagregada do Dice, com uma representação mais refinada das desigualdades econômicas entre as regiões. Já Golosov et al. (2014) analisaram um modelo
dinâmico estocástico de equilíbrio geral (dynamic stochastic general-equilibrium – DSGE) para mudanças climáticas
e o compararam com os modelos Dice-Rice. Os resultados mostraram que o dano é proporcional ao PIB e que essa
proporção é sensível aos seguintes aspectos: i) taxa de desconto; ii) elasticidade de dano esperada; e iii) estrutura de
depreciação do carbono na atmosfera. Como exemplo, para uma taxa de desconto de 1,5% ao ano, o custo marginal do
dano à externalidade é um pouco menos de US$ 60 por tonelada de carbono, enquanto para uma taxa de 0,1% é cerca
de US$ 500 por tonelada. Além disso, alega-se que o imposto ideal deve ser um pouco maior do que estimativas mais
conhecidas da literatura. Kopp et al. (2012) constataram que as estimativas de SCC são altamente sensíveis à incerteza
na extrapolação de danos, às altas temperaturas em níveis moderados e à aversão ao risco. Não as considerar conjuntamente pode levar a uma subestimação significativa do SCC.

3. Para mais detalhes das alterações do modelo Dice, ver Nordhaus (2018).
4. A taxa de desconto se refere à taxa equivalente ao bem-estar social apropriado para determinar se uma determinada política aumentaria o
bem-estar social (de acordo com uma função de bem-estar social postulada). Conferir Goulder e Williams (2012) para mais informações.
5. Mais informações em Dennig et al. (2015), Golosov et al. (2014), Kopp et al. (2012), Yang et al. (2018) e Wang, Moreno-Cruz e Caldeira (2017).
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Ao longo da existência do Dice (1992-2017), verificou-se que as projeções da maioria das variáveis ambientais (como emissões, concentrações e mudança de temperatura) passaram por atualizações relativamente pequenas
(Nordhaus, 2018). A estabilidade das variáveis ambientais demonstrou que esses processos foram bem compreendidos
desde a sua primeira versão. Logo, considera-se que a modelagem desses componentes apresenta uma base sólida.
Entretanto, mudanças mais significativas nas projeções das variáveis econômicas, como produção global per capita atual
e futura, impactaram os resultados do modelo. Por exemplo, na versão do Dice-2013R o valor do SCC foi de US$ 17,03 e
aumentou para US$ 31,21 na versão Dice-2017R. Além disso, no decorrer de suas atualizações, foram incluídas a função
de danos e a taxa estimada de descarbonização.

10

O modelo Page, de acordo com Hope, Anderson e Wenman (1993), pode ser utilizado para avaliar os méritos
das políticas direcionadas à prevenção do aquecimento global. Sua estrutura engloba abordagens relacionadas aos
impactos e custos decorrentes das mudanças de temperatura global, assim como os custos de prevenção e de adaptação climática. Segundo Hope (2011), o modelo Page utiliza equações simples para simular os resultados de modelos
científicos e econômicos especializados mais complexos, e insere a incerteza que existe em torno das mudanças climáticas. O modelo avalia o impacto das mudanças climáticas em quatro setores: i) nível do mar; ii) instância econômica;
iii) instância não econômica; e iv) descontinuidades. Contudo, esse tipo de modelo apresenta algumas limitações,
como o fato de desconsiderar variáveis de impacto social. Sendo assim, em Hope (2011), ao utilizar o modelo Page, o
valor estimado do SCC em 2009, para oito regiões do mundo, foi de US$ 100 por tonelada de CO2e no cenário business
as usual e cerca de US$ 50 por tonelada no cenário de low emissions. Verificou-se que os principais determinantes que
influenciaram a sensibilidade do modelo Page ao determinar o SCC foram a resposta climática transitória, a taxa de
preferência intertemporal, a elasticidade da utilidade marginal do consumo, o tempo de resposta de feedback da terra
e o peso nos impactos não econômicos.
O modelo Fund, por sua vez, é estruturado em projeções de populações, atividade econômica, emissões de
carbono, estimativas dos impactos monetizados das mudanças climáticas no bem-estar e ciclo de carbono (Link e Tol,
2011; Tol, 1997). Sua modelagem considera impactos na agricultura, na silvicultura, no aumento do nível do mar, nos
problemas relacionados à saúde (como doenças cardiovasculares, distúrbios respiratórios influenciados por frio e calor,
malária, dengue, esquistossomose, diarreia), no consumo de energia, nos recursos hídricos, nos ecossistemas não gerenciados e nos impactos de tempestades tropicais e extratropicais. De acordo com Anthoff e Tol (2013), o modelo Fund
é consideravelmente mais complexo do que outros IAMs apresentados. Além disso, nesse modelo, pesos maiores são
atribuídos à agricultura e as variáveis relacionadas a danos climáticos são classificadas de maneira mais simplificada.
Anthoff e Tol (2013) estimaram uma análise de decomposição de incerteza do SCC, utilizando um Fund revisado
para dezesseis regiões do mundo. Os cenários incluíram crescimento populacional e econômico, eficiência energética,
descarbonização do uso de energia e emissões de CO2e por mudanças no uso da terra, metano e óxido nitroso. Os resultados mostraram que, em 2010, o SCC variou de US$ 9 por tonelada na África Subsaariana e no Sudeste Asiático
a US$ 5.775 no Japão e na Coreia do Sul. As variáveis que influenciaram a sensibilidade do Fund ao estimar o SCC
foram a demanda de energia de resfriamento, a migração, a vulnerabilidade climática e a agricultura. Em regiões mais
pobres, os parâmetros de saúde (como diarreia, malária e doenças cardiovasculares) e a mortalidade foram os mais
importantes. Na Europa Oriental e na ex-União Soviética, os recursos hídricos foram considerados mais relevantes.
Portanto, a taxa de preferência intertemporal e a taxa de aversão ao risco determinaram não apenas o SCC, mas também os parâmetros que afetam seu valor.
Um grupo de pesquisadores também tem desenvolvido meta-análises e comparações entre diversos IAMs,
principalmente entre os modelos Dice-Rice, Page e Fund.6 Gillingham et al. (2015), por exemplo, focaram as incertezas
paramétricas para a população, a produtividade total dos fatores e a sensibilidade climática, desenvolvendo estimativas
de incerteza até 2100 para variáveis importantes, como emissões de CO2e, concentrações de gases, temperatura, consumo per capita, produção, entre outros. Os resultados mostraram que as projeções dos modelos comparados divergem
acentuadamente quanto aos níveis de crescimento populacional, crescimento da produtividade e sensibilidade climática.
Thompson (2018) comparou dez modelos dos sistemas globais de carbono e de clima para verificar como esses modelos atendem aos critérios de transparência recomendados pelo comitê da Academia Nacional de Ciências,
Engenharia e Medicina (National Academies of Sciences, Engineering and Medicine – Nasem), para desenvolver uma
estimativa monetizada dos danos futuros de um aumento incremental nas emissões de CO2.
Os modelos que demonstraram serem os mais ajustados foram: framework to assess international regimes for
differentiation of commitments (Fair), model for the assessment of greenhouse gas induced climate change (Magicc) e Hector
simple climate model (Hector). Rose, Diaz e Blanford (2017) compararam os modelos Dice, Fund e Page, estimados pelo
governo dos Estados Unidos, isolando os componentes socioeconômicos, climáticos e de danos ambientais. Os resultados possibilitaram uma compreensão mais aprofundada da estrutura de cada modelo, identificando os principais
elementos de modelagem que alteram o comportamento do SCC, o que permite uma melhora da avaliação científica.
Os autores salientam que, com a crescente proeminência dos SCCs na tomada de decisões, que vão do nível local ao
internacional, uma maior transparência e compreensão técnica são essenciais.

6. Mais informações em Ackerman e Munitz (2012), Greenstone, Kopits e Wolverton (2013), Gillingham et al. (2015), Dayaratna, McKitrick e
Kreutzer (2017) e Thompson (2018).

De acordo com Ciup (2016), os três IAMs até aqui apresentados (Dice, Fund e Page) são as principais ferramentas
disponíveis que consideram a relação entre o impacto físico de uma unidade adicional de carbono com o dano econômico, sendo os mais usados para estimar o SCC. Nesse sentido, o modelo Dice, em comparação com o Page e o Fund,
permite calibrar e simular sua atualização de maneira mais fácil, pois exige um número reduzido de parâmetros. Suas
limitações devem-se ao fato de o modelo ser bastante sensível à taxa de desconto, à produtividade total dos fatores
e ao estoque de capital. Além disso, foi apontado como o IAM mais completo devido a todas as suas atualizações e
aprimoramentos ao longo dos últimos trinta anos.
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A literatura tem sugerido que os IAMs possuem limitações. Ackerman et al. (2009) ressaltaram o fato de esses
modelos não conseguirem determinar como os danos ao meio ambiente causados por emissões persistem ao longo do
tempo. As estimativas do SCC tendem a apresentar vieses, pois os valores de entrada são escolhidos pelos pesquisadores com base em seus entendimentos e perspectivas sobre as mudanças climáticas. Não é possível prever o impacto
real das mudanças climáticas, em termos de frequência, momento, localização e magnitude, possíveis efeitos catastróficos, e como eles afetarão a sociedade e a economia. Também é omitido o papel da mudança tecnológica. Assim,
essas questões são deixadas de fora dos modelos do SCC, contribuindo para que a estimativa do SCC seja menor do
que provavelmente deveria ser.
Apesar das limitações, Wei, Mi e Huang (2015) destacaram que estudos baseados nos IAMs muitas vezes resultam em relatórios e avaliações dos impactos da dinâmica do clima na sociedade, ACB de danos atribuídos às mudanças
climáticas e apoio à decisão política.
2.2 MAC
Uma outra alternativa de precificação do carbono bastante aplicada é a curva de MAC, definida como o custo
incorrido necessário para que seja abatida uma unidade de GEE ($/tCO2e). Essa estratégia permite a avaliação de medida de mitigação mais adequada como escolhas tecnológicas, custos e potencial de abatimento para uma determinada
região ou setor da economia (Kesicki e Ekins, 2012).
As curvas MAC têm sido amplamente usadas para uma série de questões ambientais em diferentes países, e
estão cada vez mais presentes em políticas de mudança climática, uma vez que possibilitam contrastar os custos marginais de abatimento de GEEs de uma economia com o total de toneladas de emissões abatidas (Kesicki e Strachan,
2011; Motta, Couto e Castro, 2012).
Diante dessa perspectiva, as curvas MAC têm sido exploradas, pois permitem aos formuladores de políticas
públicas e tomadores de decisões de vários setores da economia e mudanças climáticas identificar as principais oportunidades de mitigação de emissões que um setor é capaz de evitar (Motta, Couto e Castro, 2012). A figura 2 esquematiza
a abordagem na determinação de uma curva MAC.
FIGURA 2
Determinação de uma curva MAC
Premissas macro
e microeconômicas

Cenário referência

Tecnologias

Fonte: Pacca et al. (2017).
Elaboração das autoras.

Cenário de
baixo carbono
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De acordo com Pacca et al. (2017), para elaboração das curvas MAC leva-se em consideração as premissas macro e microeconômicas de um setor da economia – muitas vezes definido para uma cidade, região ou conglomerado
industrial – e seu nível tecnológico atrelado a seus custos e emissões. Em seguida, com base nessas informações, são
desenhados um cenário de referência da economia e um de baixo carbono para, assim, se determinar a curva MAC.
Ekins e Kesicki (2012) argumentaram que as curvas MAC são consideradas ferramentas muitos importantes
para as discussões relacionadas aos desafios de mudanças climáticas globais, pois proporcionam informações em que
é possível verificar isoladamente os custos e o potencial de mitigação de emissões. Além disso, por meio das curvas
MAC, pode-se analisar como o estabelecimento de uma taxa sobre a emissão de carbono levaria à adoção de medidas
cujos custos poderiam se situar abaixo do valor da taxa na curva MAC. O gráfico 1 apresenta as curvas MAC para a
formação de políticas climáticas.
GRÁFICO 1
Curvas MAC para a formação de políticas climáticas

Fonte: Kesicki (2010).
Obs.: figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

O lado esquerdo do gráfico 1 apresenta o estabelecimento de políticas voltadas para comando e controle, gerando informações sobre possíveis potenciais de redução das emissões de carbono, em particular nos setores de uso
final, como a indústria e transporte. A parte central é mais adequada para a implementação de políticas de mercado
como distribuição de licenças e preço do carbono. O lado direito fornece informações necessárias para o desenvolvimento de políticas de implantação, pesquisa e desenvolvimento para estimular a inovação. Nessa trajetória as curvas
MAC podem subsidiar análises para a elaboração de políticas climáticas estabelecendo limites (metas) e diminuição
de emissões de CO2 (Kesicki, 2010).
Para o contexto do Brasil, um estudo da McKinsey and Company (2009) apresentou o valor médio do MAC de
€$ 9,00/tCO2e (US$ 11,20/tCO2e), destacando ainda a capacidade de o país reduzir em até 70% suas emissões de GEEs
em dez principais setores7 de sua economia até 2030. O setor florestal concentrou as principais oportunidades de mitigação do Brasil. Além disso, os setores de energia e transportes terrestres possuem grande potencial de abatimento
no país, responsáveis por 13% das emissões totais projetadas para o país em 2030, comparado a uma média global de
40% das emissões advindas destes mesmos setores. Esse fato se deve ao Brasil ter uma matriz de energia elétrica considerada limpa, proveniente de usinas hidrelétricas e ao consumo de etanol como combustível do transporte rodoviário
(McKinsey and Company, 2009).

7. Os setores analisados foram: edificações, agricultura, pecuária, floresta, química, transporte, petróleo, transporte, resíduos, siderurgia, cimento,
petróleo e energia (McKinsey and Company, 2009).

Gouvello et al. (2010) estimaram o MAC e as medidas de mitigação de CO2 para vários setores da economia
nacional como a indústria, a energia, a agropecuária, a mudança do uso da terra e das florestas, os combustíveis, entre
outros. Os achados demonstraram que as emissões de CO2 seguiriam a tendência de aumento no período de 2010-2030,
sendo o desmatamento o setor responsável pela maior fonte de emissões.
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Em relação à pecuária, Kimura e Santos (2016) valoraram a mitigação de GEEs através da recuperação de pastagem por meio do financiamento com a linha de crédito do plano Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (ABC). Para
o cálculo do MAC em 2013 foram considerados os custos anuais líquidos e as emissões líquidas da pecuária de baixa
tecnologia e em pastagem recuperada. Os resultados demonstraram que os agricultores que desenvolvem recuperação
de pastagens ao invés de praticar a pecuária de baixa tecnologia podem ter um retorno de R$ 24,72 a cada tonelada de
CO2e e contribuírem para um desenvolvimento mais sustentável.
Ainda sobre o cenário brasileiro, Souza et al. (2018) avaliaram o potencial de mitigação de CO2 da indústria
do estado de São Paulo entre 2014 e 2030 com base em uma curva MAC. Em comparação com o cenário nacional, a
indústria paulista é responsável por 14,7% das emissões totais, e essa participação sobe para 31,5%, considerando as
emissões indiretas de energia. Os resultados demonstraram que, embora as emissões sob responsabilidade de São Paulo
aumentem 27%, se a abordagem baseada no consumo for adotada, o potencial de mitigação avaliado aumenta 83%, o
que representa uma economia de US$ 2,3 bilhões até 2030.
No entanto, Kesicki e Strachan (2011) destacaram algumas limitações na geração de curvas MAC como a
capacidade de capturar interações que considerem benefícios auxiliares da mitigação de emissões de carbono. Além
de uma melhor representação de incertezas, de disponibilidade de tecnologias de redução, de taxas de desconto e de
tratar o abatimento de emissões cumulativas com interações relacionadas ao tempo.
Apesar disso, as curvas MAC são consideradas importantes meios inseridos no âmbito das mudanças climáticas de maneira a auxiliar na mitigação das emissões de GEEs em direção a uma economia de baixo carbono, uma vez
que permitem avaliar as diferentes opções tecnológicas de custos e potenciais de abatimento em diferentes setores ou
regiões de uma economia (Motta, Couto e Castro, 2012).
2.3 Experiências internacionais com precificação do carbono

O governo dos Estados Unidos tem feito uso do SCC desde 2008, e, mais recentemente, objetivando utilizá-lo
em ACB para avaliar as regulamentações federais em potencial (Greenstone, Kopits e Wolverton, 2011). Já no Canadá,
o uso do SCC tem sido limitado. A Environment Canada estimou o SCC em CAD$ 25,60/tCO2e (US$ 25/tCO2e – a preços
de 2009) em sua declaração de análise de impacto regulatório sobre as regulamentações de combustíveis renováveis.
Este valor foi escolhido porque era consistente com as estimativas de preço de carbono nos Estados Unidos e com o
valor das licenças de carbono europeias (Heyes, Morgan e Rivers, 2013). A União Europeia não fez uso do SCC porque
os preços reais do carbono do ETS da União Europeia já estavam disponíveis e refletiam o MAC.
Alguns países da Europa também têm utilizado o MAC. O governo do Reino Unido, por exemplo, usou estimativas do SCC para subsidiar as decisões políticas em vários departamentos no período 2002-2009 e, a partir de 2010,
passou a utilizar as estimativas do MAC. Na fase de implementação do SCC, o estudo de Watkiss (2005) demonstrou
quatro aplicações potenciais para o uso do SCC: ACB para projetos, impacto regulatório, definição de instrumento
econômico (impostos, taxas ou subsídios) e metas de longo prazo. Para alguns projetos o valor ilustrativo central do
SCC foi de £ 70/tCO2e (US$ 106,40/tCO2e), enquanto alguns usaram a gama completa de £ 35/tCO2e (US$ 53,20/tCO2e)
a £140/tCO2e (US$ 212,80/tCO2e) (Watkiss, 2005). O governo do Reino Unido alterou o método porque necessitava de
uma métrica que fosse mais consistente com o cumprimento de suas metas de emissão. Atualmente são utilizadas as
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Desde a década de 1990 ocorreu uma expansão na quantidade de países preocupados com a elaboração de políticas
climáticas coerentes com o desenvolvimento sustentável. Questões relacionadas a essa temática foram discutidas
amplamente no Acordo de Paris (UNFCC, 2015). Em 2015, aproximadamente duzentos países assinaram o acordo, se
comprometendo a diminuir as emissões de GEEs na atmosfera. O relatório State and Trends of Carbon Pricing, elaborado pelo Banco Mundial (World Bank, 2020a), teve por objetivo cobrir as mais recentes tendências em iniciativas
de precificação do carbono no mundo que possam incrementar o debate e auxiliar a elaboração de políticas públicas
desses instrumentos. Foram identificadas 61 iniciativas de precificação de carbono implementadas, 31 ETS e impostos
de carbono em 46 jurisdições nacionais e 32 subnacionais, cobrindo 22% das emissões globais de GEEs e US$ 45 bilhões
arrecadados em receitas de precificação de carbono em 2019. Mais de 14.500 projetos de crédito foram registrados até
o momento, gerando quase 4 bilhões de tCO2e de créditos de carbono acumulados.
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estimativas do MAC para setores não cobertos por um preço de mercado para o carbono da União Europeia, que estão
sujeitos a uma meta de redução das emissões em 16% abaixo dos níveis de 2005 até 2020.
Em relação aos países da América Latina, a McKinsey and Company (2009) estimou o MAC para o Brasil de um
valor médio de €$ 9,00/tCO2e (US$ 11,20/tCO2e) até 2030. De acordo com a Empresa de Planejamento e Logística (EPL),
baseado em Nordhaus (2017), o SCC para o Brasil foi de US$ 19,70 (2015-2019), de US$ 22,60 (2020-2024), de US$ 25,70
(2025-2029), de US$ 29,10 (2030-2049) e de US$ 49,20 (após 2050). Para essas estimativas, utilizou-se a porcentagem de
decomposição do Rice para a América Latina de 6% e elaborou-se a atualização dos preços.
Mehling e Dimantchev (2017), por sua vez, exploraram o panorama geral sobre a precificação do carbono no
México, realizando estimações do MAC e simulações de Monte Carlo. O governo mexicano implementou um imposto
sobre as emissões de carbono em 2014, em que os combustíveis fósseis, com exceção do gás natural, estavam sujeitos
a um imposto sobre o carbono fixado em MXN$ 39,80/tCO2e (US$ 3,50), liberado durante a combustão. Já no Peru, o
Centro de Investigação da Universidade do Pacífico juntamente com o Ministério da Economia e Finanças do Peru
estimaram, pela primeira vez, o preço social da emissão de CO2 (Ciup, 2016). Para isso, utilizaram o modelo Dice adaptado ao contexto do país. O SCC estimado foi de US$ 6,38/tCO2e para 2014.
O Departamento de Metodologias da Divisão de Avaliação Social de Investimentos do governo chileno, seguindo
o modelo do Reino Unido, tem estimado os custos marginais de redução do CO2 que possibilitem o cumprimento das metas
de mitigação do Chile no âmbito do Acordo de Paris. Sendo assim, o preço social do carbono foi de US$ 32,5/tCO2e, com
um intervalo de US$ 20,2 tCO2 e e US$ 43,2/tCO2e, em 2016. Na tabela 1 apresentam-se os preços vigentes do carbono em
alguns países da América Latina e no quadro A.1 (apêndice A) tem-se a sintetização dos trabalhos discutidos nesta seção.
TABELA 1
Preços estimados do carbono na América Latina por tonelada adicional de CO2e
País

Ano

Preço do carbono (US$)

Técnica

Brasil

2005

11,20/tCO2e

MAC

Brasil

2019

19,70/tCO2e

Atualização de valores (Dice-Rice)

México

2014

3,50/tCO2e

MAC

Chile

2016

32,5/tCO2e

MAC

Peru

2014

6,38/tCO2e

Dice

Colômbia

2019

5,27/tCO2e

MAC

Argentina

2018

10,00/tCO2e

MAC

Fonte: Documentos governamentais e artigos acadêmicos.
Elaboração das autoras.
Obs.: A lista desses documentos se encontra no quadro A.1 do apêndice A.

Na Argentina, com a finalidade de desenvolver políticas de mitigação das mudanças climáticas e como parte do pacote de requisitos para o país poder ascender na OCDE, realizou-se uma reforma tributária estabelecendo
um preço do carbono de US$ 10, em vigência desde janeiro de 2018. Já na Colômbia, o imposto nacional do carbono
foi criado em 2016 mediante uma reforma tributária, em vigor desde janeiro de 2017. O imposto do carbono era de
US$ 5,27 ($ 16,22 pesos colombianos) em 2019.
Resumidamente, constata-se que o SCC e o MAC têm sido utilizados como importantes ferramentas na valoração
do carbono pelos governos internacionais. O SCC e o MAC devem ser entendidos como ferramentas complementares
que são usadas para informar diferentes decisões de formulação de políticas. Enquanto o SCC é útil para estimar os
benefícios de qualquer política envolvendo a redução potencial de GEEs, o MAC é uma ferramenta voltada para definir
uma meta de redução de emissões alcançável e calcular os custos associados ao seu cumprimento, a nível econômico
agregado e para setores específicos. O SCC é determinado por estimativas dos danos causados pelas mudanças climáticas e o MAC foca os custos das reduções de emissões. A meta ótima de estabilização do clima do governo é, em
teoria, onde as curvas SCC e MAC se encontram. Uma análise comparativa entre o SCC e o MAC pode ser encontrada
em Prosperity (2011).

3 ESTRATÉGIA EMPÍRICA E BASE DE DADOS
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3.1 Estratégia empírica
Os IAMs são considerados as principais ferramentas para se estimar o SCC (Alatorre et al., 2019). Esses modelos são
estruturados para o planeta como um todo ou para grandes regiões do mundo, que combinam características climáticas, geofísicas, sociais e econômicas. Uma vez que já são estruturados com suas abordagens específicas, verifica-se
uma grande limitação em se fazer a desagregação e obter resultados a nível de países.
Outra ferramenta utilizada é a curva de MAC. Seu desenvolvimento, por sua vez, também demanda grande
articulação com todos os setores e subsetores da economia, desde mudança do uso da terra, silvicultura, agropecuária, transportes, produção de energia, eletricidade, indústria, resíduos, entre outros. De acordo com Kesicki (2013), a
maioria dos métodos para se calcular o MAC se concentra em modelos de equilíbrio geral (EG) com foco em aspectos
como tipo de modelo específico, avaliação de políticas climáticas, disponibilidade de tecnologia, nível de demanda,
incerteza e taxas de desconto.
Dada à impossibilidade de realizar um estudo de grande escala utilizando as técnicas SCC e MAC para o Brasil,
optou-se por desenvolver um parâmetro de preço do carbono derivado de estudos que utilizassem esses ferramentais,
que fosse de fácil cálculo e atualização, e que pudesse incorporar características do país. Assim, a alternativa foi a
realização de uma meta-análise. A figura 3 esquematiza o framework das etapas aplicadas da estratégia empírica.
FIGURA 3
Framework da estratégia empírica aplicada
i) Revisão
sistemática
da literatura

ii) Relação entre as
estimativas do preço
do carbono e variáveis
(regressão múltipla)

iii) Determinação
dos betas estimados

iv) Extrapolação para
o Brasil (previsão
para fora da amostra)

v) Projeção do
preço do carbono
para o Brasil até 2050

Elaboração das autoras.

Como indicado na figura 3, as etapas aplicadas na estratégia empírica para a realização da meta-análise foram:
i) uma revisão sistemática da literatura para identificar os valores de estimativas de carbono, seus respectivos métodos
aplicados para viabilizar o SCC ou o MAC, assim como variáveis relacionadas para a determinação e, com base nessas
informações, construiu-se uma base de dados; ii) a estimação de uma regressão múltipla para identificar a relação
entre as estimativas do carbono e as variáveis explicativas/relacionadas; iii) em seguida, se obteve as estimativas dos
parâmetros da regressão;8 iv) por meio dos betas estimados foi possível proceder com a extrapolação da estimativa de
carbono para o Brasil; e, enfim, v) projetou-se o preço do carbono para o Brasil do período de 2010 a 2050.

Nelson e Kennedy (2009) demonstraram a aplicação da meta-análise, cada vez mais crescente, nas áreas de
meio ambiente e economia de recursos naturais. Além disso, a meta-análise, ao classificar os resultados de pesquisas,
pode trazer informações mais específicas sobre determinado tema e auxiliar órgãos governamentais para suas tomadas
de decisões e desenho de políticas públicas (Hunter e Schmit, 2004).
No processo de desenvolvimento da meta-análise foi realizada uma de revisão sistemática da literatura acerca
das ferramentas aplicadas para viabilizar a precificação do carbono. De acordo com Sampaio e Mancini (2007), a revisão
sistemática corresponde a uma pesquisa estruturada na literatura disponível sobre uma determinada área de conhecimento.

8. A estimativa do parâmetro (“beta estimado”) corresponde à variação na variável independente dada a variação de uma unidade na variável explicativa.
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Uma meta-análise pode ser definida como a síntese estatística dos resultados de uma série de estudos disponíveis na literatura (Borenstein et al., 2009). Para Cook, Sackett e Spitzer (1995) uma meta-análise traduz um cenário
global quantitativo, pois por meio de uma revisão de literatura, permite a combinação e a classificação de uma série
de estudos sobre um mesmo tema. Nesse contexto, realiza-se uma compilação de trabalhos empíricos e seus resultados, que são classificados conjuntamente em um tipo de efeito (treatment effect ou size effect). Uma vez selecionados,
analisa-se a consistência ou heterogeneidade entre os estudos e, assim, baseado na síntese desses efeitos estima-se o
summary effect, tendo a amostra como resultado desse processo (Glass, McGaw e Smith, 1981).
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Para Thomas, Nelson e Silverman (2012), ao se elaborar uma meta-análise, estabelecem-se etapas com critérios
de seleção bem-definidos. Sendo assim, os critérios para esta pesquisa foram: i) indicação do problema: buscou-se
por conteúdos sobre as ferramentas de precificação e aplicações de políticas ambientais relacionadas ao carbono;
ii) seleção da base de dados: as bases de dados utilizadas foram Scopus,9 Web of Science10 e Scholar Google;11 iii)
seleção das palavras-chave: a pesquisa foi elaborada com as palavras-chave mostradas no quadro 2; e iv) seleção dos
artigos: selecionou-se artigos completos, disponíveis para download e em língua portuguesa, inglesa e espanhola.
Para todos os filtros não houve restrição à área de pesquisa, sendo selecionados apenas artigos de periódicos e relatórios governamentais. Os critérios para o filtro de seleção foram a leitura do título e do resumo e, em seguida,
sua leitura completa.
QUADRO 2
Combinação de palavras-chave empregadas para seleção dos artigos
Combinação de palavras-chave
Precificação do carbono; carbon pricing; precio del carbono.
Custo social do carbono; social cost of carbon (SCC); costo social del carbono.
Custo marginal de abatimento; marginal abatement cost (MAC); costo de abatimiento marginal.
Preço sombra do carbono; shadow price of carbono (SPC); precio sombra del carbono.
Imposto do carbono/preço/política; carbon tax/price/pricing/policy; impuesto al carbono/precio/fijación de precios/política.
Elaboração das autoras.
Obs.: A lista de artigos selecionados pela meta-análise se encontra na tabela E.1 do apêndice E.

Optou-se por selecionar apenas artigos que estimaram o SCC por meio de IAMs. Em relação ao MAC, os trabalhos
são mais específicos sendo para setores da economia (energia, transportes, construção civil, indústrias, agropecuária)
ou regiões de um país (estados, províncias, cidades), além de análises de eficiência e performance para se atingir as
metas estabelecidas de mitigação de carbono. Sendo assim, poucos resultados foram encontrados a nível de países ou
regiões do mundo, o que fora determinado como critério básico para a construção da amostra. Ao se proceder com a
pesquisa por meio do Scholar Google foi possível ter acesso a relatórios governamentais com preços de SCC e MAC.
Em seguida, estimou-se a relação implícita entre as estimativas de SCC e MAC obtidas pelos modelos e as
variáveis econômicas e climáticas que dão o contexto sobre o local ao qual a estimativa de preço do carbono estimada
se refere. Para essa finalidade, estimou-se uma regressão múltipla por mínimos quadrados ordinários (MQO) dada
pela equação 1.
					 (1)
sendo i = países, regiões, mundo i

Brasil

Em que:
variável dependente, representa estimativa do preço do carbono; lnPIB: logaritmo natural do
PIB; lnSt: logaritmo natural da superfície territorial do país/região; Ind: participação do setor industrial no PIB; lnCO2:
logaritmo natural das emissões de carbono per capita; é o erro aleatório.
são os coeficientes a serem estimados. O PIB, a superfície territorial e as emissões de CO2 per capita foram estimadas na forma ln. A participação do
setor industrial em relação ao PIB total se encontra em níveis percentuais.
Os modelos econométricos de regressão múltipla costumam ser amplamente utilizados como ferramenta estatística, pois procuram validar uma hipótese em que se relaciona uma variável dependente com diferentes variáveis
independentes (Archer, 1980). O resultado é a equação da reta que melhor se ajusta, em termos de predição, ao conjunto
de dados. Uma vez realizada essa estimação, têm-se os betas estimados representados pela equação 2.
					 (2)
Ao se ter essa função estimada, foi possível extrapolar os valores para o contexto do Brasil. De acordo com
Winston (2004), o método de extrapolação considera o padrão existente de uma amostra para realizar uma previsão.
Logo, o preço do carbono previsto para o Brasil é dado pela equação 3.
(3)
9. Disponível em: <www.scopus.com>.
10. Disponível em: <webofknowledge.com>.
11. Disponível em: <https://scholar.google.com.br>.

Em que:
: variável dependente, representa a estimativa do preço do carbono para o Brasil;
: logaritmo natural do PIB brasileiro;
: logaritmo natural da superfície territorial do
país/região;
: participação do setor industrial brasileiro no PIB total; e
: logaritmo natural das
emissões de carbono per capita do Brasil. Para calcular a projeção dos valores previstos do preço do carbono do Brasil
de 2010 a 2050, foi utilizada a base de dados de projeções do PIB. Sendo assim, identificou-se a relação da projeção do
PIB com os coeficientes estimados pela regressão múltipla, a equação 4 apresenta o cálculo da projeção dos valores
previstos do preço do carbono do Brasil.
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						 (4)
sendo t = 2011, 2012,...,2050.
Em que:
representa a projeção do preço previsto do CO2 para o Brasil para o período t (ano
base 2010);
preço do carbono estimado para o Brasil; coeficiente estimado do PIB; e taxa de
crescimento da projeção do PIB brasileiro acumulado de 2011 até o período t.
3.2 Estruturação da base de dados
Com a finalidade de se calcular um parâmetro de preço do carbono para o Brasil, procedeu-se com um estudo prévio
a fim de verificar quais variáveis seriam importantes na sua determinação. A primeira etapa foi selecionar os valores
do SCC e do MAC, que entraram no modelo como variável dependente (estimativas de preço do carbono), baseada
nos IAMs (Dice, Rice, Page, Fund) e no MAC. A figura 4 apresenta a escolha das variáveis para o preço do carbono no
Brasil com base nos IAMs e na estrutura para a determinação da curva MAC.
FIGURA 4
Framework das variáveis selecionadas para o preço do carbono no Brasil
Área florestal
Mudança climática

Cenário de
baixo carbono

Danos
IAMs

MAC
Superfície
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Dinâmica
econômica

Emissões
de CO2

Ciclo do carbono

• PIB

• População

• Participação do
setor industrial
no PIB total

• População
urbana

MAC

• Combustíveis renováveis
e resíduos
• Consumo de energia renovável
• Produção de eletricidade renovável

Premissas macro/microeconômicas + tecnologias

Tendo como base a estrutura dos IAMs, foram incluídas as variáveis independentes/explicativas baseadas na dinâmica econômica (PIB e participação do setor industrial no PIB), no ciclo do carbono (emissões de CO2
per capita) e em danos (superfície territorial) correspondentes a cada região/país. As variáveis área florestal, população, população urbana, combustíveis renováveis e resíduos, consumo de energia renovável e produção de eletricidade
renovável foram incorporadas em modelos adicionais apresentados na tabela C.1 (apêndice C). As variáveis de mudanças climáticas e geofísicas são integradas nos IAMs, uma vez que são definidas para o mundo e já são refletidas
na variável dependente, que é a estimativa do carbono. Pela ótica do modelo MAC, verifica-se que as premissas macro
e microeconômicas, além da tecnologia, afetam o comportamento do PIB e da participação do setor industrial no
PIB. Ademais, a variável relativa a danos (superfície territorial) faz parte do desenho de cenários de baixo carbono.
Uma vez que houve impossibilidade de se encontrar valores do SCC e do MAC para o mesmo ano, os preços do
período de 2001 a 2019 foram uniformizados a preços de 2010. Optou-se por padronizar os preços a valores de 2010 devido
ao fato de que, na meta-análise, a maioria dos preços selecionados se encontravam a preços de 2010. Os preços foram
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Elaboração das autoras.
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deflacionados com base nos índices de inflação do Bureau of Labor Statistics (BLS). Dessa forma, os dados foram moldados
com a configuração de um cross-section (corte transversal) e as variáveis independentes coletadas corresponderam ao
ano das estimativas do carbono. As regiões analisadas foram: América Latina, África, Oriente Médio, União Europeia
e mundo. Os países, por sua vez, foram: Argentina, Brasil, Chile, China, Colômbia, Índia, Irlanda, Japão, México, Peru
e Rússia. O quadro 3 ilustra a dimensão, a fonte e a fundamentação teórica das variáveis utilizadas para esta pesquisa.
QUADRO 3
Variáveis selecionadas
Variável

Fonte

Dimensão

Fundamentação teórica

Dependente
Estimativa do carbono (US$)1

Meta-análise

Econômica

Dice, Rice, Page, Fund, MAC

PIB (US$)1

World Bank (2020c)

Econômica

Dice, Rice, Page, Fund, MAC

Superfície territorial (km2)

World Bank (2020c)

Danos

Dice, Rice, Page, Fund, MAC

Participação do setor industrial no PIB (%)

World Bank (2020c)

Econômica

Dice, Rice, Page, Fund, MAC

Emissões de CO2e (toneladas métricas per capita)

World Bank (2020c)

Ciclo do carbono/social

Dice, Rice, Page, Fund, MAC

Ipea (2020)

Econômica

Dice, Rice, Page, Fund, MAC

Explicativa/independente

Projeção
Projeção do PIB brasileiro de 2010 até 20502

Fonte: World Bank (2020c). Disponível em: <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>.
Elaboração das autoras.
Notas: 1 Preços em dólares de 2010.
2
Preços em reais de 2010.
Obs.: A base de dados estruturada pela meta-análise se encontra na tabela E.1 no apêndice E.

As variáveis foram selecionadas com base na literatura consultada relacionada aos IAMs, em termos de
relevância, potencial de contribuição e objetivo do estudo. As explicativas foram criadas a partir das informações
disponibilizadas pelo World Bank (2020c) e pelo Ipea (2020), conforme o quadro 3.
As variáveis independentes foram: PIB, superfície territorial, participação do setor industrial no PIB, emissões de
CO2 per capita e produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis. As emissões de CO2 são aquelas decorrentes
da queima de combustíveis fósseis e da fabricação de cimento. Elas incluem o CO2 produzido durante o consumo de
combustíveis sólidos, líquidos e gasosos e a queima de gás (World Bank, 2020c).
A participação da indústria no PIB, por sua vez, inclui o valor agregado em mineração, manufatura, construção, eletricidade, água e gás (World Bank, 2020c). De acordo com o Sistema de Registro Nacional de Emissões (Sirene),
o setor industrial foi responsável por 19,94% do total global de emissões de GEEs em 2015. Espera-se que até 2050 esse
percentual seja de 25,86% (Sirene, 2021).
A participação da indústria no PIB, por sua vez, inclui o valor agregado em mineração, manufatura, construção,
eletricidade, água e gás (Banco Mundial, 2020). De acordo com o Sirene (2021), o setor industrial foi responsável por
19,94% do total global de emissões de GEEs em 2015. Espera-se que até 2050 esse percentual seja de 25,86%.
Com a finalidade de realizar a projeção dos preços do carbono até 2050, foram consideradas as bases de projeção do PIB, disponibilizadas pelo Ipea (2020). Os dados descritos nesta seção podem ser visualizados no apêndice D
(projeção do preço previsto do carbono para o Brasil) e no apêndice E (base construída para estimação do modelo).

4 RESULTADOS
4.1 Análise descritiva das variáveis
Com base nos dados disponíveis em combinação à literatura consultada, as variáveis selecionadas correspondem a vários países e regiões do mundo (Argentina, Brasil, Chile, China, Colômbia, Índia, Irlanda, Japão, México, Peru e Rússia,
América Latina, África, Oriente Médio e União Europeia). O sumário estatístico das variáveis é apresentado na tabela 2.

TABELA 2
Sumário estatístico das variáveis
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Variável

Observação

Média

Máximo

Mínimo

Desvio-padrão

Estimativa do carbono (US$)

117

14,31

150,04

0,20

26,08

PIB em bilhões (US$)

117

15443,86

84847,75

180,44

23749,48

Superfície territorial (km )

117

25.897.063,85

129.949.282,71

68.890,00

40.645.983,87

Participação do setor industrial no PIB (%)

117

28,09

46,50

18,53

6,91

Emissões de CO2e (toneladas métricas per capita)

117

6,40

17,44

1,39

4,45

1

2
2

Elaboração das autoras.
Notas: 1 Em dólares de 2010.
2
Em dólares de 2010.

O critério de inclusão desses países e regiões ocorreu devido a duas justificativas: i) os próprios IAMs desagregam
de seu SCC global as regiões mundiais e como as estimativas selecionadas são derivadas desses modelos, seguiu-se a mesma
classificação feita originalmente nos IAMs; e ii) optou-se por selecionar valores de estimativas de relatórios governamentais.
A estimativa do carbono é expressa em dólares americanos a preços de 2010. O PIB em dólares americanos, a superfície
territorial em quilômetros quadrados, a participação do setor industrial no PIB em porcentagem e as emissões de CO2e em
toneladas métricas per capita correspondem ao ano das estimativas do carbono – período de 2001 a 2019 – uma vez que os
dados foram elaborados como um cross-section. A distribuição da amostra por modelo e o valor médio do preço do carbono
seguem no gráfico 2.
GRÁFICO 2
Distribuição da amostra por modelo e valor médio do preço do carbono (2010)
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Elaboração das autoras.

No gráfico 3, verifica-se que quinze observações da amostra correspondem a estimativas do carbono para o
mundo, seguidas de treze para China e de doze observações de cada localidade para África, Índia, Estados Unidos e
União Europeia. Outras dez observações equivalem à América Latina, nove ao Japão, oito à Rússia, sete ao Oriente Médio
e apenas uma à Argentina, ao Brasil, ao Chile, à Colômbia, à Irlanda, ao México e ao Peru. Sendo assim, a amostra
totaliza 117 observações. O valor médio do preço do carbono mais alto foi para o mundo, sendo de US$ 61,10, e o menor
foi do Japão com US$ 1,61.
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De acordo com o gráfico 2, verifica-se que 93,16% da amostra corresponde a IAMs (SCC) e 6,84% ao MAC.
O modelo mais utilizado foi o Dice, encontrado em 46 estudos que o aplicaram para estimar o SCC, seguido pelo Rice
(29), Page (20), Fund (14) e MAC (8). O valor médio do preço do carbono mais elevado foi de US$ 28,92 obtido pelo modelo
MAC e o menor valor médio foi de US$ 7,76, viabilizado pelo modelo Fund. A distribuição da amostra por localização
e os respectivos valores médios do preço do carbono podem ser visualizados no gráfico 3.

GRÁFICO 3
Distribuição da amostra por localização e valor médio do preço do carbono (2010)
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Elaboração das autoras.

Além disso, realizou-se a análise de correlação das variáveis selecionadas, mostrando os valores de correlação
de Pearson, os quais medem o grau de relação linear entre cada par de variáveis (apêndice B). Destaca-se que no caso
deste estudo foram elaborados oito modelos (apêndice C), sendo escolhido o modelo que melhor se ajustou ao contexto
brasileiro demonstrado pela equação 1, da seção 3.1.
4.2 Resultados da estimação do preço do carbono para o Brasil
A análise por regressão múltipla permitiu avaliar quais as principais variáveis para explicar as estimativas do carbono.
O modelo apresentado obteve ajuste satisfatório, sendo estatisticamente significativo. A tabela 3 apresenta os resultados
da regressão múltipla da previsão do parâmetro do preço do carbono para o Brasil.
As estimativas da regressão mostraram que os coeficientes do PIB, da superfície territorial e das emissões de
CO2 per capita apresentaram significância estatística de 10% com as estimativas do carbono, e a participação do setor
industrial em relação ao PIB total, por sua vez, demonstrou ser significante em 5%. Esse fato indica que essas variáveis
do modelo contribuem para explicar as estimativas do carbono da amostra. Para a escolha do modelo foram consideradas medidas de grau de ajuste e de critérios de informação. Nesse sentido, o R-quadrado foi de 0,3071 e o R-quadrado
ajustado foi de 0,2821. Em relação aos critérios de informação, foram calculados o Akaike information criterion (AIC), o
corrected Akaike information criterion (AICC) e o Bayesian information criterion (BIC). Os demais modelos econométricos
estimados estão no apêndice C.
Os resultados mostraram que o PIB está positivamente correlacionado com as estimativas do carbono indicando que à medida que essa variável aumenta, pode-se observar uma tendência de estimativas da valoração do
carbono mais elevadas. Essa conjuntura pode indicar que regiões ou países que apresentam uma economia com um
PIB mais alto possuem um SCC e/ou uma curva MAC mais elevados. Esse fato pode estar relacionado à existência de
uma forte agenda de políticas de mudanças climáticas e aplicação de taxas para mitigar as emissões de CO2. Sendo
assim, aumentos de 1% do PIB elevam em 0,08977 a estimativa de preço do carbono.
Referente à relação do coeficiente positivo (3,15088) associado à superfície territorial e às estimativas de valoração do carbono, pode-se observar que regiões ou países com territórios mais abrangentes tendem a ter um SCC
e uma curva MAC maior. Esse achado pode indicar que são países/regiões mais populosos e que apresentam uma
atividade econômica mais intensa.

TABELA 3
Resultados das estimativas da regressão múltipla do parâmetro de preço do carbono para o Brasil (2010)
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Variável dependente: estimativa do carbono
Variáveis independentes

Modelo

Ln_PIB

8,97734*
(2,53533)

Ln_superfície territorial

3,15088*
(1,16266)

Participação do setor industrial em relação ao PIB total

0,34886**
(0,16862)

Ln_emissões de CO2 (toneladas métricas per capita)

-6,16838*
(1,83603)

Constante

-300,87221*
(86,12888)

Observações

116

R-quadrado

0,3071

R-quadrado ajustado

0,2821

Erro quadrático médio

22,196

Critérios de informação
Número de parâmetros

3

AIC

1060,60093

AICC

1061,141471

BIC

1071,649626

Previsão
Preço para o Brasil (US$)

7,12

Elaboração das autoras.
Obs.: 1. *** p < 0,1; ** p < 0,05; * p < 0,01.
2. Erros-padrão robustos entre parênteses.

O coeficiente positivo associado à participação do setor industrial em relação ao PIB total (0,34886) aponta
que, em regiões e países onde o setor industrial apresenta uma atuação mais elevada, as estimativas da valoração do
carbono têm a tendência de serem mais altas. Sendo assim, pode-se indicar que regiões e países onde o setor industrial
é mais presente e, consequentemente pode poluir de uma forma mais expressiva, tendem a apresentar estimativas do
carbono mais altas. De acordo com o Balanço Nacional Energético (BEN), o setor industrial brasileiro apresenta 40%
de sua matriz energética proveniente de fontes renováveis, o que se apresenta como uma significativa vantagem comparativa frente ao mundo. Apesar disso, o setor consome energia fóssil considerável, sendo parte essencial do debate
sobre mudanças climáticas (EPE, 2020).
O valor estimado do carbono para o Brasil foi de US$ 7,12 por tonelada de CO2 a preços de 2010 (US$ 8,45 a
preços de 2020), conforme indicado no gráfico 4.
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O coeficiente estimado das emissões de carbono apresentou sinal negativo, mostrando que acréscimos de 1%
das emissões de CO2 per capita tendem a diminuir em US$ 0,06168. Esse resultado pode estar relacionado ao fato de o
SCC e de as curvas de MAC serem mais elevados em algumas regiões, devido ao desenvolvimento de uma legislação
de tributação mais pesada que leve aos stakeholders do setor a substituir sua matriz energética por tecnologias e fontes
menos poluentes como fontes de energia renováveis, assim como a aplicação de medidas da agenda climática mais sérias.
Sendo assim, indica que acréscimos de 1% das emissões de CO2 têm a relação de decréscimo de 0,06168 na estimativa
do carbono, ou seja, em países/regiões em que as emissões de CO2 tendem a ser mais elevadas, os valores do preço do
carbono inclinam-se a ser menores, que pode indicar a falta/ineficiência de políticas ambientais.
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GRÁFICO 4
Estimativas de preços do CO2 da amostra1

Elaboração das autoras.
Nota: 1 A preços de 2010.
Obs.: figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

Conforme o gráfico 4, o preço estimado para o Brasil de US$ 7,12 está em torno dos preços de carbono calculados para Argentina (US$ 8,68), Peru (US$ 5,88), América Latina (US$ 5,86; US$ 7,67, US$ 8,77), União Europeia (US$ 6,31;
US$ 7,49; US$ 8,63), China (US$ 6,61; US$ 7,48), Índia (US$ 6,86; US$ 6,91; US$ 8,91), Rússia (US$ 5,14), Estados Unidos
(US$ 5,30; US$ 8,74; US$ 8,88), Oriente Médio (US$ 5,38) e África (US$ 6,87; US$ 8,11; US$ 8,74) a preços de 2010. Muitas
dessas regiões são signatárias do Acordo de Paris e estão recentemente implantando uma legislação de um imposto
para o CO2.
Com base nos resultados da estimação do modelo apresentado na tabela 3, realizou-se a projeção de um preço
do carbono até 2050, extrapolando as relações estimadas para o contexto do Brasil.
4.3 Previsões do preço do carbono até 2050
A ACB permite a avaliação de projetos e políticas eficientes que possuam impactos positivos sobre o bem-estar
social (Mueller, 2007). Nesse caso, a projeção do preço estimado do carbono é importante para desenhar estratégias
voltadas à redução do carbono e a avaliações de viabilidade socioeconômica no âmbito da metodologia de ACB.
Nesse contexto, a projeção realizada neste estudo, para o período de 2005 a 2050, apresenta algumas limitações,
sendo assim os resultados devem levar em consideração as seguintes observações: i) a existência de diversos fatores que
podem impactar o preço do carbono no futuro, mas que não são possíveis observar no curto prazo; ii) a indisponibilidade de dados padronizados de projeções como de emissões de CO2 per capita e da participação do setor industrial em
relação ao PIB total; e iii) a projeção realizada em condições ceteribus paribus, ou seja, mantendo as demais variáveis
constates. Nesse sentido, não foi possível realizar a estruturação integrada das bases de projeção de todas as variáveis
determinantes do preço do carbono, apenas foram utilizados dados da projeção do PIB, disponibilizados pelo Ipea (2020).
Com base nos resultados da regressão múltipla, a relação encontrada foi que, em média, aumentos em 1% do PIB
geravam incrementos em torno de 0,08977 no preço do carbono. Com base nessa relação, extrapolou-se o valor estimado
do carbono de US$ 7,12 (US$ 8,45 a preços de 2020) até 2050. O gráfico 5 apresenta a projeção do preço do carbono de

2005 até 2050, em um cenário ceteris paribus, ou seja, a interpretação dos resultados deve considerar como se todos os
demais fatores e agentes que envolvem a determinação do preço do carbono para o Brasil não se alterassem até 2050.
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GRÁFICO 5
Resultados da projeção do preço do carbono para o Brasil de 2005 a 20501
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O gráfico 5 demonstra a projeção do preço do carbono do período de 2005 até 2050 a preços de 2020. A estimativa do carbono em 2020 contabilizou US$ 11,18 por tonelada de CO2, apresentando uma trajetória crescente no
período analisado com US$ 12,89 em 2025, US$ 14,29 em 2030, US$ 15,38 em 2035, US$ 16,42 em 2040, US$ 17,41 em 2045
e US$ 18,29 em 2050.
Segundo o C2ES (2021), a teoria econômica sugere que um imposto sobre o carbono deve contemplar o valor
presente dos danos ambientais estimados ao longo do tempo causados por uma tonelada adicional de CO2 emitida
hoje. Esse imposto deve aumentar ao longo do tempo para refletir os danos crescentes esperados com as mudanças
climáticas. Além disso, um preço crescente ao longo do tempo também sinaliza aos emissores de que precisarão fazer
mais esforços, e que investimentos em tecnologias e desenvolvimento de soluções direcionadas ao baixo carbono serão
economicamente justificados.
Outro desdobramento é a receita tributária proveniente da aplicação de um imposto do carbono, que pode
ser redirecionada a investimentos com o desenvolvimento e implementação de novas políticas ambientais e estímulos
para o avanço de tecnologias de baixo carbono ou pode ser devolvida aos stakeholders na forma de dividendos (C2ES,
2021). De acordo com Watanabe, Leitão e Ferreira (2018), o imposto sobre o CO2, ou seja, a permissão de se continuar
emitindo deve ser expressiva o suficiente para que seja transformada em soluções direcionadas à economia de baixo
carbono. Ademais, um dos desafios de um imposto sobre o carbono é prever o nível resultante de redução de emissões
a partir de uma taxa específica de um imposto (C2ES, 2021). No apêndice D encontra-se disponível a tabela D.1 com os
valores da projeção do preço do carbono de 2010 até 2050.

Este trabalho estimou o preço do carbono para o contexto do Brasil e sua projeção até 2050, com a finalidade de subsidiar avaliações de viabilidade socioeconômica no âmbito da metodologia de ACB para projetos de investimentos de
infraestrutura no Brasil. Para esse propósito, realizou-se uma meta-análise considerando estudos de vários países e
regiões do mundo que estimaram tanto o SCC quanto valores monetários da curva do MAC.
A especificação do modelo econométrico considerou fatores apontados como relevantes na literatura de políticas ambientais, baseados nas abordagens dos IAMs, que estimam o SCC e dos modelos que determinam o MAC, a
citar: PIB, superfície territorial, emissões de CO2 per capita e participação do setor industrial no PIB. O preço estimado
para o Brasil foi de US$ 7,12 a preços de 2010 (US$ 8,45 a preços de 2020). A projeção do preço do carbono, considerando
os efeitos da covid-19 no PIB, indica um preço de US$ 14,29 em 2030, US$ 16,42 em 2040, atingindo US$ 18,29 em 2050
(a preços de 2020).
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O modelo proposto nesta Nota Técnica foi uma forma simplificada de encontrar um parâmetro tendo como
base o contexto de estimativas do SCC e da curva MAC na literatura. Outros fatores referentes aos desafios ambientais
globais e às características da estrutura produtiva e econômica do país podem influenciar as estimativas de parâmetros
de preços de carbono para o Brasil, inclusive devido à heterogeneidade e ao contexto de suas regiões. Dessa forma, o
que aqui se apresenta não é um estudo de conclusão definitiva. Ainda assim, este texto denota importância em seus
resultados ao estimar um parâmetro de preço do carbono para o Brasil e sua projeção até 2050.
Além disso, a contribuição desta pesquisa para o estado da arte mostra-se importante, uma vez que não foi localizado na literatura outro trabalho que se estimasse um parâmetro de preço do carbono para o contexto brasileiro, por meio
de uma meta-análise baseada nos IAMs e no MAC. Do ponto de vista aplicado, os resultados obtidos neste trabalho podem
contribuir para auxiliar o desenho de políticas públicas e tomada de decisões governamentais, promovendo o desenvolvimento de estratégias da agenda de mudanças climáticas do país como a tributação do carbono e seus desdobramentos.
Como proposta de futuros estudos, sugere-se a avaliação das estimativas obtidas nesta pesquisa para ACBs e
análises ex-ante ou ex-post a curto, médio ou longo prazo aplicadas em projetos de investimentos de infraestrutura no
Brasil. A utilização de outros métodos estatísticos, com cenários de políticas ambientais relacionadas a um imposto
de carbono, pode complementar os resultados obtidos neste trabalho. Para verificar o contexto e a performance de tais
políticas, a nível mais específico que envolvam determinados setores da economia ou regiões, recomenda-se a aplicação
de métodos para mensurar a eficiência e o desempenho de metas. Ainda sobre esse escopo, em virtude da magnitude
das diferentes regiões do país e atividades econômicas, sugere-se a elaboração de modelos que capturem a relação
entre atividade econômica, tributação do CO2 e sustentabilidade, a fim de se estimar preços do carbono específicos
para determinados setores/subsetores da economia brasileira e regiões/localidades caracterizadas por impactar de uma
forma mais intensa o meio ambiente.
Frente a sua potência ambiental, a estimativa de um preço do carbono para o Brasil configura um importante
passo na medida em que pode subsidiar o desenvolvimento de políticas da agenda climática para que o país alcance
competitividade, produtividade e eficiência de encontro com a economia de baixo carbono. Além disso, o preço do carbono contribui para a estruturação de políticas que consideram a valoração ambiental para a seleção de investimentos
de infraestrutura, consideradas essenciais para o progresso do desenvolvimento sustentável no país e a garantia de
bem-estar das gerações futuras.
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Elaboração das autoras.

Ao considerar a incerteza dos danos e aversão ao risco, o SCC estimado resultou em valores que vão de 14%-32% mais altos do que o SCC calculado com
a especificação de dano Dice padrão. Sendo de US$ 73 por tonelada contra
US$ 139 por tonelada com o cenário de referência (a preços de 2007).

Enfocar as especificações de danos
que podem ser implementadas em um
modelo do tipo Dice de uma região, Região: mundo. Período: 2015. Cenários para
IAM: Dice.
a fim de destacar a sensibilidade dos 2000, 2050, 2100, 2150, 2200, 2250 e 2300.
resultados de SCC às escolhas sobre
a forma funcional.

Hope (2011)

Kopp et al. (2012)

Região: mundo, Estados Unidos, União Europeia,
Apresentar um novo conjunto de Japão, Rússia, Eurásia, China, Índia, Oriente
estimativas do SCC, por meio do Médio, África, América Latina, entre outras. IAM: Dice.
modelo atualizado Dice-2013R.
Período: 2015. Cenários para cada dez anos,
entre 2000 e 2100.

Anthoff e Tol (2013)

Nordhaus (2014)

N OTA T ÉC N I C A

O SCC em dólares por tonelada para 2015 foi de Estados Unidos (US$ 1,94),
União Europeia (US$ 2,32), Japão (US$ 0,43), Rússia US$ 0,18), Eurásia
(US$ 0,16), China (US$ 3,02), Índia (US$ 2,21), Oriente Médio (US$ 1,89),
África (US$ 2,09), América Latina (US$ 1,30) e mundo (US$ 18,6).

Investigar a contribuição relativa
de todos os parâmetros incertos
sobre o SCC, por meio do Fund,
quando todos os parâmetros são
variados simultaneamente.

(Continua)

O SCC global foi de US$ 51,40. Sob a perspectiva de um planejador social os
valores do SCC foram: Austrália e Nova Zelândia (US$ 3.433,63), América Central (US$ 157,56), Canadá (US$ 2.976,06), China, Mongólia e Coreia do Norte
(US$ 33,75), Europa Oriental (US$ 168,83), antiga União Soviética (US$ 78,89),
Japão e Coreia do Sul (US$ 5.775,21), América do Sul (US$ 234,03), África do
Norte (US$ 40,25), Oriente Médio (US$ 116,59), Sul Asiático (US$ 9,24), Sudeste
Asiático (US$ 64,09), África Subsaariana (US$ 9,77), Estados Unidos (US$ 5.040,19)
e Leste Europeu (US$ 3.717,97).

Região: Austrália, Nova Zelândia, América
Central, Canadá, China, Mongólia e Coreia
do Norte, Europa Oriental, antiga União SoIAM: Fund.
viética, Japão e Coreia do Sul, América do Sul,
África do Norte, Oriente Médio, entre outras.
Período: 2010.

Resumir a metodologia usada pelo
O valor central do SCC foi de US$ 21 por tonelada de emissões de CO2 em 2010,
Greenstone, Kopits e grupo de trabalho de interagências Região: mundo. Período: 2010. Cenários para IAM: Dice, Page
com análises de sensibilidade a serem conduzidas em US$ 5, US$ 35 e US$ 65
Wolverton (2013)
para desenvolver uma gama de esti- 2000, 2050 e 2100.
e Fund.
por tonelada de CO2 (a preços de 2007).
mativas SCC.

O SCC médio para as emissões em 2009 foi de cerca de US$ 100 por tCO2, com
um intervalo de 5% a 95% de cerca de $ 10 a $ 270, a preços 2005. A média do
SCC no cenário de baixas emissões foi de cerca de US$ 50 por tonelada de CO2,
com uma variação de 5% a 95% de cerca de US$ 5 a US$ 130.

Principais resultados

Modelo dinâmico integrado O SCC para 2015, incluindo incerteza, ponderação patrimonial e aversão ao
(integrated asses- risco foi de US$ 44 por tonelada de carbono em preços internacionais de 2005. A
sment model – inclusão da incerteza aumenta o valor esperado do SCC em aproximadamente 8%.
IAM): Rice.

Método

Região: União Europeia, Estados Unidos, outros
Calcular o SCC, por meio do Page,
países, China e Ásia Central, Índia e Sudeste
para um cenário de emissões business
Asiático, África e Oriente Médio e América IAM: Page.
as usual (BAU) e para um cenário de
Latina e mundo. Período: 2009. Cenários para
baixas emissões.
2050, 2100, 2150 e 2200.

Região/período

Nordhaus (2011)

Objetivo

Região: grupo de países, incluindo Estados
Estimar o custo social do carbono
Unidos, União Europeia, Japão, Rússia, Eurásia,
(social cost carbon – SCC) usando
China, Índia, Oriente Médio, África, América
uma versão atualizada do modelo
Latina, entre outras. Período: 2015. Cenários
Rice-2011.
para 2015, 2025, 2035, 2045 e 2055.

Autores

QUADRO A.2
Trabalhos relacionados às estimativas de preços do carbono
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A incerteza paramétrica foi muito maior do que a incerteza estrutural
especialmente para altos níveis de crescimento populacional, crescimento
da produtividade e sensibilidade climática.

Importância de contabilizar as desigualdades dentro das regiões, devido à
vulnerabilidade dos pobres aos impactos do clima, uma vez que, contabilizando adequadamente a distribuição de consumo e danos dentro das regiões,
podem ser tão importantes para a política de mudança climática como o
debate sobre descontos.

Em 2015, encontrou-se uma distribuição do SCC fortemente enviesada para
a direita, com uma mediana de 20 €/tCO2 (US$ 26,52), média de 48 €/tCO2
(US$ 63,65) e uma probabilidade de 10% do SCC exceder 100 €/tCO2 (US$ 132,61).

O cálculo obtido para o SPC foi de US$ 6,38 por tonelada de
carbono para 2014.

Quantificar as incertezas em mudança
climática dos modelos-chave induzidos
Dice, Fund,
pela incerteza em parâmetros imporRegião: mundo. Período: cenários de 2010 a 2100. GCAM, IGSM,
tantes: crescimento populacional,
Merge e Witch.
crescimento total da produtividade
dos fatores e sensibilidade climática.
Região: Estados Unidos, OCDE/Europa, Japão,
Rússia, Eurásia, China, Índia, Oriente Médio,
África, América Latina, outros países com IAM: Rice
renda elevada e outros países da Ásia (não e Dice.
pertencentes à OCDE). Período: 2005. Cenários
para 2100 e 2200.

Criar uma variante do modelo Rice
e uma versão desagregada do Dice,
com uma representação mais refinada
das desigualdades econômicas entre
as regiões para modelar os impactos
das mudanças climáticas.

Desenvolver uma fórmula que se
aproxima do SCC para uma economia geral e explorar a capacidade da
IAM: Dice
Região: mundo. Período: 2015 (em euros de 2010).
abordagem analítica para capturar os
e Fund.
principais impulsionadores do SCC e,
assim, replicar os resultados dos IAMs.

Estimar o SCC no Peru através de uma
adaptação do modelo de Nordhaus.
Desenvolver um procedimento para Região: Peru. Período: 2014. Projeção
IAM: Dice.
incorporação do preço sombra do de 2015-2030.
carbono (shadow price of carbon –
SPC) na avaliação de projetos sociais.

Gillingham
et al. (2015)

Dennig
et al. (2015)

Bijgaart, Gerlagh
e Liski (2016)

Ciup (2016)

(Continua)

Em 2002, o SCC foi de £ 70 (US$ 106,40) com uma faixa de £ 35 (US$ 53,20) a
£ 140 (US$ 212,8) por tonelada de carbono, e tem sido usado para análises
custo-benefício de projetos públicos.

Informar o governo do Reino Unido
Revisão de litesobre como incorporar o SCC na Região: mundo. Período: cenários de 2010 a 2100.
ratura.
tomada de decisão.

Principais resultados

Watkiss
et al. (2005)

Método

Em 2015, para uma taxa de desconto de 1,5% ao ano, o custo marginal do dano
à externalidade foi um pouco menos de US$ 60 por tonelada de carbono; para
uma taxa de desconto de 0,1%, é cerca de US$ 500 por tonelada.

Região/período

Golosov
et al. (2014)

Objetivo

Construir um modelo de avaliação
integrada usando uma abordagem
Região: mundo. Período: 2015. Cenários
baseada em equilíbrio geral dinâmico
para 2010, 2030, 2050, 2070, 2090, 2110, DSGE.
estocástico para avaliar o papel da
2130, 2150, 2170 e 2190.
política econômica para lidar com
mudanças climáticas.

Autores
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Região: global e grupo de países (União Europeia, China, Rússia, América Latina, Japão, IAM: Dice 2016R e
Reestimar o SCC a partir da atualização
O SCC global foi de US$ 31,21 por tonelada de CO2 emitida em 2015 a
África, Índia, entre outras). Período: cenários comparações com
do modelo Dice (2016).
preços de 2010. Para a América Latina o valor foi de US$ 1,87.
criados para 2015, 2020, 2025, 2030 e 2050 a Page, Fund e Rice.
preços de 2010.

Nordhaus (2017)

Rose, Diaz e
Blanford (2017)

N OTA T ÉC N I C A

Apresentar o primeiro exame aprofundaDiferenças significativas foram encontradas na estrutura, na implementação e no
do, a comparação e a avaliação dos três
Região: Estados Unidos. Período: 2015. Cenários IAM: Dice, Page e
comportamento dos modelos. É preciso melhorar a representação da incerteza,
modelos subjacentes às estimativas do
para 2050, 2100, 2150, 2200, 2250 e 2300.
Fund.
incluindo o fornecimento de referência intermediária e desagregada.
governo dos Estados Unidos, bem como
a abordagem multimodelo geral.

Alatorre et al. (2019)

(Continua)

Síntese dos valores do SCC para a
Meta-análise com
construção de políticas públicas re- Região: mundo. Período: 2014 (SCC a
base em Borenstein O SCC médio foi de US$ 25,83 por tonelada de CO2 para 2014.
lacionadas às mudanças climáticas preços de 2014).
et al. (2009).
na América Latina.

O uso de um imposto de carbono para geração de receita poderia motivar a implementação de tal imposto hoje, mas corre o risco de motivar as
contínuas emissões de carbono no futuro.

Wang, Moreno-Cruz
e Caldeira (2017)

Região: Estados Unidos, União Europeia, Japão,
Rússia, Eurásia, China, Índia, África, América
IAM: Dice.
Latina, entre outras. Período: 2015. Cenários
para 2050, 2100, 2150, 2200 e 2250.

Explorar a consequência potencial
de maximizar as receitas do imposto de carbono e compará-lo com o
cenário tradicional de maximização
do bem-estar.

Reaplicar as estimativas do SCC
Dayaratna,
O SCC reduz em ambos os modelos, independentemente das taxas de
da InterAgency Working Group Região: Mundo. Período: 2010. Cenários
McKitrick e Kreutzer
IAM: Dice e Fund. desconto. No modelo Dice, o SCC médio cai cerca de 40%-50% dependendo
usando as versões modificadas do para 2020, 2030, 2040 e 2050.
(2017)
da taxa de desconto, enquanto no modelo Fund o SCC médio cai mais de 80%.
Dice e Fund.

MAC Metodologia O SCC para o Chile foi de US$ 32,5 por tonelada de CO2 com uma faixa
do Reino Unido. de sensibilidade entre US$ 20,2 e US$ 43,2 para 2016.

Obter o preço social atribuível a mudanças nas emissões de CO2 em projetos Região: Chile. Período: 2016.
de investimento público.

Principais resultados

Chile (2017)

Método

Panorama geral sobre a precificação
Região: México. Período: projeções até 2050.
do carbono no México.

Região/período

Mehling e
Dimantchev (2017)

Objetivo

Estimações do
custo marginal
de abatimento O imposto sobre o carbono fixado em MXN$ 39,80 (US$ 3,50) por
(marginal abate- tCO 2 liberado durante a combustão para os combustíveis fósseis
ment cost – MAC) em 2014, exceto gás natural.
e simulações de
Monte Carlo.

Autores
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Atualizar os valores dos parâmetros
Dice e calcular o efeito no SCC. Em
seguida, decompor todas essas mu- Região: mundo. Período: 2020 (a preços
Naeini, Leibowicz
danças de dados de entrada em qua- de 2010). Cenários para 2015 até 2100, em IAM: Dice.
e Bickel (2020)
tro pacotes para determinar quanto intervalos de cinco anos.
a mudança total no SCC pode ser
atribuída a cada um.

(Continua)

Do Dice-2013R até a edição mais recente do Dice-2016R2, a estimativa
do SCC para 2020 aumentou 54%. Descobriu-se que as mudanças nos
parâmetros do modelo científico e as condições iniciais atualizadas devido a
erros de previsão de curto prazo explicam as maiores partes do aumento.

Região: Estados Unidos, União Europeia, Japão,
Rússia, Eurásia, China, Índia, Oriente Médio,
África, América Latina, outros países com renda IAM: Dice.
elevada e mundo. Período: 2020. Cenários para
2040, 2060, 2080 e 2100.

Yang et al. (2018)

Principais resultados

Meta-análise:
Dice, Page, Fund, Embora nenhum modelo se destaque claramente como a melhor escolha, três
Fair, Hector
modelos serão mencionados como a melhor opção: Fair, Magicc e Hector.
e outras.

Método

Em 2020, as estimativas médias de SCC sob SSP1, SSP2, SSP4 e SSP5 foram
de US$ 10 por tCO2, US$ 19, US$ 18 e US$ 12, respectivamente. O SSP3, que
representa altos desafios de mitigação e adaptação, tem o maior SCC no
início deste século, atingindo US$ 45 em 2020 e aumentando para US$ 108
em 2050. Esse nível é notavelmente alto em comparação com outros
cenários e sugere que se as condições socioeconômicas mundiais
evoluírem cada vez mais para rivalidades regionais, o SCC sofrerá um
aumento significativo.

Estimar o SCC por meio do modelo
Dice de acordo com os cinco shared
socioeconomic pathways’ (SSPs): SSP1 –
caminho de desenvolvimento sustentável;
SSP2 – desenvolvimento consistente
com padrões históricos típicos; SSP3 –
fragmentação internacional e rivalidade
regional; SSP4 – desafios baixos para
a mitigação e grandes desafios para a
adaptação; e SSP5 – grandes desafios
para a mitigação e baixos desafios para
a adaptação.

Região/período

Thompson (2018)

Objetivo

Comparar dez modelos dos sistemas
globais de carbono e clima para veriRegião: mundo.
ficar se atendem a critérios de design
científico e transparência.

Autores
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Principais resultados

N OTA T ÉC N I C A

Elaboração das autoras.
Obs.: Rice – regional integrated model of climate and the economy; Page – policy analysis of the greenhouse effect; Dice – dynamic integrated climate and economy; Fund – climate framework for uncertainty, negotiation, and distribution;
CO2 – gás carbônico; OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico; DSGE – dynamic stochastic general equilibrium; GCAM – global change assessment model; IGSM – integrated global systems model;
Merge – model for evaluating regional and global effects of GHG – greenhouse gases – reductions policies; Witch – world induced technical change hybrid; Fair – framework to assess international regimes for differentiation
of commitments; Hector – Hector simple climate model; Magicc – model for the assessment of greenhouse gas induced climate change.

Revisão de
literatura.

Em 2019, identificaram-se 61 iniciativas de precificação de carbono
implementadas, 31 sistemas de comércio de emissões e impostos de
carbono em 46 jurisdições nacionais e 32 subnacionais, cobrindo 22%
das emissões globais de gases de efeito estufa. Mais de 14.500 projetos
de crédito registrados até o momento, gerando quase 4 bilhões de tCO2e
de créditos de carbono acumulados.

World Bank (2020c)

Método

Cobrir as mais recentes tendências em
iniciativas de precificação de carbono
em todo o mundo, fornecendo atualizações detalhadas para iniciativas de Região: mundo. Período: 2019.
precificação de carbono e sinalizando
questões mais amplas no desenho (e
debate) sobre esses instrumentos.

Região/período

Okullo (2020)

Objetivo

As preferências separáveis por risco e desigualdade intergeracional podem
Quantificar o impacto sobre apolítica
diminuir o SCC quando a calibração visa combinar os resultados econômiclimática ideal, tanto da elasticidade
Estrutura de
cos reais; a incerteza da elasticidade de dano tem efeitos maiores na política
dos danos quanto da incerteza da Região: mundo. Período: 2020. Cenários utilidade
climática do que a incerteza de sensibilidade ao clima de equilíbrio; e a
sensibilidade ao clima de equilíbrio, para 2030, 2040, 2050, 2060 e 2070.
Epstein-Zin-Weil
aversão ao risco fortalece decisivamente a política climática ideal sob
sob preferências separáveis por risco
(EZW).
danos conjuntos e a incerteza de sensibilidade climática do que com
e desigualdade intergeracional.
uma única fonte de incerteza.

Autores
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TABELA B.1
Matriz de correlação
Estimativa do
carbono (US$)1

Ln_PIB
(US$)1

Ln_superfície Participação do setor
territorial
industrial no PIB

Ln_emissões de CO2
per capita

Estimativa do carbono (US$)1

1,000

-

-

-

-

Ln_PIB (US$)

0,4715

1,000

-

-

-

Ln_superfície territorial

0,4428

0,5035

1,000

-

-

Participação do setor industrial no PIB

-0,0427

-0,2317

-0,1148

1,000

-

Ln_emissões de CO2 per capita

-0,0517

0,3476

-0,1696

0,0296

1,000

1

N OTA T ÉC N I C A

Elaboração das autoras.
Nota: 1 Em dólares de 2010.
Obs.: PIB – produto interno bruto; CO2 – gás carbônico.

-

Consumo de energia renovável (porcentagem do consumo total de
energia final)

Ln_produção de eletricidade a partir de fontes renováveis

3,87345**
(1,60490)

2,78615**
(1,23592)

-

Ln_área de floresta

-20,31161*
(6,11060)

-6,70987*
(1,84846)

-10,55576*
(3,73128)

-

Ln_emissões de CO2 (toneladas métricas per capita)

-

-

-

-

-

-

-

-0,44779*
(0,12775)

-

0,53693*
(0,31030)

População urbana (porcentagem da população total)

-

0,70508**
(0,27449)

3,97893**
(1,53227)

3,13272**
(1,30327)

Ln_superfície territorial
-

-

-0,46804*
(0,24931)

Combustíveis renováveis e resíduos (porcentagem da energia total)

Participação do setor industrial em relação ao PIB total

5,19770*
(1,65786)

-8,74660*
(5,00416)

-9,24868*
(5,19607)

-

-

-

-

-

-13,26182**
(5,10703)

-

-

-

3,53328*
(1,23437)

-0,42786*
(0,22210)

-

-

-

-

0,49792**
(0,19376)

-

-

-

-

-

-0,78035*
(0,26388)

-

-

-

-

-

-

7,93393*
(2,11567)

Ln_emissões de CO2

-

9,25782*
(2,53886)

5,47271*
(1,73405)

7,82361*
(2,22738)

10,42389*
(3,82626)

18,81843*
(5,48914)

Ln_população total

Modelo 6

11,48560*
(4,37655)

Modelo 5

7,05182*
(2,64375)

Modelo 4

Ln_PIB

Modelo 3

Modelo 2

Modelo 1

Variáveis independentes

TABELA C.1
Resultados da regressão múltipla dos modelos de previsão do parâmetro de preço do carbono para o Brasil1

APÊNDICE C

-

-4,03259*
(2,42302)

(Continua)

-

-

-6,16838*
(1,83603)

-

0,34886**
(0,16862)

3,15088*
(1,16266)

-

-

-

8,97734*
(2,53533)

Modelo 82

-

-

-10,55523*
(3,40459)

-

0,35109**
(0,15823)

-

-

-

-

17,10926*
(6,27253)

Modelo 7

36

22,272

Erro quadrático médio

1.072,9626

BIC
9,42

1.072,9626

1.062,4544

1.061,9139

3

22,313

7,42

1.070,7055

1.060,1973

1.059,6568

3

21,861

0,3037

0,33396

116

-416,95130*
(114,33168)

Modelo 3

8,77

1.071,6496

1.061,1415

1.060,6009

3

22,127

0,2867

0,31143

116

-252,14906*
(74,24956)

Modelo 4

8,97

1.073,5820

1.063,0738

1.062,5333

3

22,264

0,2778

0,30286

116

-303,11664*
(86,36049)

Modelo 5

6,32

1.071,4632

1.060,9550

1.060,4145

N OTA T ÉC N I C A

3

21,782

0,3084

0,33272

116

-228,54482*
(64,87003)

Modelo 6

Elaboração das autoras.
Notas: 1 Em dólares de 2010.
2
O modelo 8 foi o escolhido.
Obs.: 1. Variável dependente: estimativa do carbono.
2. Erros-padrão robustos entre parênteses.
3. *** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,1.
4. PIB – produto interno bruto; CO2 – gás carbônico; AIC – Akaike information criterion; AICC – corrected Akaike information criterion; BIC – Bayesian information criterion

Preço para o Brasil

6,32

1.062,4544

AICC

Previsão

1.061,9139

AIC

Número de parâmetros

3

0,2771

R-quadrado ajustado

Critérios de informação

0,30611

0,30866

R-quadrado
0,2748

116

116

-383,54274*
(111,48308)

-312,66776*
(92,55765)

Constante

Observações

Modelo 2

Modelo 1

Variáveis independentes

(Continuação)

8,03

1.071,5031

1.060,9949

1.060,4544

3

22,181

0,2831

0,30806

116

-382,28818*
(124,61515)

Modelo 7

7,12

1.071,6496

1.061,1415

1.060,6009

3

22,196

0,2821

0,30715

116

-300,87221*
(86,12888)

Modelo 82

37

3.122.227,95

3.245.930,27

3.442.954,04

3.618.344,85

3.613.792,54

3.885.847,00

4.040.287,00

4.117.908,02

4.241.643,86

4.263.019,87

4.111.863,27

3.977.162,04

4.029.774,69

4.082.855,85

4.129.261,00

3.922.797,95

4.057.015,21

4.148.824,83

4.240.709,55

4.331.918,22

4.421.811,69

4.508.307,85

4.596.616,00

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

PIB (R$ milhões de 2010)

1,959

1,956

2,075

2,151

2,215

2,263

3,421

-5,000

1,137

1,317

1,323

-3,276

-3,546

0,504

3,005

1,921

3,974

7,528

-0,126

5,094

6,070

3,962

-

Taxa (%)

TABELA D.1
Projeção do preço do carbono (2005-2050)

APÊNDICE D

0,019587872

0,019561248

0,020751424

0,021507881

0,022147168

0,022629843

0,034214677

-0,05

0,011365856

0,01317224

0,013228691

-0,032759169

-0,035457634

0,005039557

0,030048227

0,01921176

0,039744231

0,075282257

-0,001258119

0,050941955

0,060698707

0,039619887

-

Taxa

1,01959

1,01956

1,02075

1,02151

1,02215

1,02263

1,03421

0,95000

1,01137

1,01317

1,01323

0,96724

0,96454

1,00504

1,03005

1,01921

1,03974

1,07528

0,99874

1,05094

1,06070

1,03962

-

Taxa + 1

1,4722

1,4439

1,4162

1,3874

1,3582

1,3288

1,2994

1,2564

1,3225

1,3077

1,2907

1,2738

1,3170

1,3654

1,3585

1,3189

1,2940

1,2446

1,1574

1,1589

1,1027

1,0396

-

Taxa acumulada

0,4722

0,4439

0,4162

0,3874

0,3582

0,3288

0,2994

0,2564

0,3225

0,3077

0,2907

0,2738

0,3170

0,3654

0,3585

0,3189

0,2940

0,2446

0,1574

0,1589

0,1027

0,0396

-

Taxa acumulada a preços de 2010

Coeficiente produto interno bruto (PIB): 0,0897734

11,36

11,11

10,86

10,60

10,34

10,07

9,81

9,42

10,02

9,88

9,73

9,58

9,97

10,40

10,34

9,98

9,76

9,32

8,53

8,55

8,04

7,48

7,12

Preço do carbono (US$)1

13,48

13,18

12,89

12,58

12,27

11,96

11,64

11,18

11,89

11,73

11,55

11,37

11,83

12,34

12,27

11,85

11,58

11,06

10,13

10,14

9,55

8,87

8,45

(Continua)

Preço do carbono (US$)2

38

4.756.459,66

4.832.624,54

4.901.205,14

4.969.609,75

5.030.063,89

5.091.542,22

5.153.349,50

5.216.094,47

5.275.386,33

5.335.460,64

5.394.921,01

5.455.699,38

5.516.400,50

5.576.275,52

5.632.542,28

5.689.719,80

5.745.854,05

5.799.382,25

5.853.198,94

5.905.768,52

5.955.065,09

6.004.191,83

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

N OTA T ÉC N I C A

Elaboração das autoras.
Notas: 1 Em dólares de 2010.
2
Em dólares de 2020.

4.681.931,67

2028

PIB (R$ milhões de 2010)

(Continuação)

0,825

0,835

0,898

0,928

0,932

0,987

1,015

1,009

1,085

1,113

1,127

1,114

1,139

1,137

1,218

1,214

1,222

1,216

1,396

1,419

1,601

1,592

1,856

Taxa (%)

0,008249572

0,00834719

0,008981342

0,009279727

0,009315969

0,009865908

0,01015128

0,010090384

0,010854002

0,011126185

0,011265849

0,011144375

0,01138766

0,011367099

0,01217557

0,012139206

0,012222178

0,012164765

0,013956692

0,014191171

0,016012936

0,015918213

0,018560539

Taxa

1,00825

1,00835

1,00898

1,00928

1,00932

1,00987

1,01015

1,01009

1,01085

1,01113

1,01127

1,01114

1,01139

1,01137

1,01218

1,01214

1,01222

1,01216

1,01396

1,01419

1,01601

1,01592

1,01856

Taxa + 1

1,9230

1,9073

1,8915

1,8747

1,8574

1,8403

1,8223

1,8040

1,7860

1,7668

1,7474

1,7279

1,7089

1,6896

1,6706

1,6505

1,6307

1,6110

1,5917

1,5698

1,5478

1,5234

1,4995

Taxa acumulada

0,9230

0,9073

0,8915

0,8747

0,8574

0,8403

0,8223

0,8040

0,7860

0,7668

0,7474

0,7279

0,7089

0,6896

0,6706

0,6505

0,6307

0,6110

0,5917

0,5698

0,5478

0,5234

0,4995

Taxa acumulada a preços de 2010

Coeficiente produto interno bruto (PIB): 0,0897734

15,41

15,27

15,12

14,97

14,82

14,66

14,50

14,34

14,18

14,00

13,83

13,65

13,48

13,31

13,14

12,96

12,78

12,61

12,43

12,24

12,04

11,82

11,60

Preço do carbono (US$)1

18,29

18,12

17,95

17,77

17,59

17,41

17,21

17,02

16,83

16,62

16,42

16,21

16,01

15,80

15,60

15,38

15,17

14,96

14,76

14,52

14,29

14,03

13,77

Preço do carbono (US$)2

39

45,00

10,00

19,00

18,00

12,00

139,00

73,00

41,49

134,38

18,60

31,21

51,40

100,00

50,00

105,70

20,85

10,95

Yang et al. (2018)

Yang et al. (2018)

Yang et al. (2018)

Yang et al. (2018)

Koop et al. (2012)

Koop et al. (2012)

Nordhaus (2011)

Nordhaus (2011)

Nordhaus (2014)

Nordhaus (2017)

Anthoff e Tol (2013)

Hope (2011)

Hope (2011)

Watkiss et al. (2005)

Koop et al. (2012)

Koop et al. (2012)

Estimativa
do CO2 (US$)

Yang et al. (2018)

Autores

2015

2015

2002

2009

2009

2010

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2020

2020

2020

2020

2020

Ano da
estimativa
do CO2

2007

2007

2000

2005

2005

2010

2010

2005

2005

2005

2007

2007

2017

2017

2017

2017

2017

Estimativa
do CO2 a
preços de

TABELA E.1
Base de dados elaborada por meio da meta-análise

APÊNDICE E

11,52

21,93

133,85

55,83

111,65

51,40

31,21

20,77

150,04

46,32

76,80

146,18

10,68

16,01

16,90

8,90

40,03

Estimativa CO2
a preços de 2010
(US$)

SCC

SCC

MAC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

Dice

Dice

MAC

Page

Page

Fund

Dice

Dice

Rice

Rice

Dice

Dice

Dice

Dice

Dice

Dice

Dice

Método Modelo

52.039.819.430.454,20
16.726.935.659.206,40
16.726.935.659.206,40

Estados
Unidos
Estados
Unidos

63.397.897.204.734,20

63.397.897.204.734,20

66.125.919.193.271,20

75.958.236.524.952,90

75.958.236.524.952,90

75.958.236.524.952,90

75.958.236.524.952,90

75.958.236.524.952,90

75.958.236.524.952,90

84.847.750.377.759,40

84.847.750.377.759,40

84.847.750.377.759,40

84.847.750.377.759,40

84.847.750.377.759,40

PIB a preços de
2010 (US$)

Mundo

Mundo

Mundo

Mundo

Mundo

Mundo

Mundo

Mundo

Mundo

Mundo

Mundo

Mundo

Mundo

Mundo

Mundo

País/região

9.147.420,00

9.147.420,00

127.280.721,63

127.386.148,21

127.386.148,21

127.388.353,41

129.880.684,50

129.880.684,50

129.880.684,50

129.880.684,50

129.880.684,50

129.880.684,50

129.949.282,71

129.949.282,71

129.949.282,71

129.949.282,71

129.949.282,71

Superfície
territorial (km2)

18,53

18,53

27,85

26,71

26,71

27,19

25,50

25,50

25,50

25,50

25,50

25,50

25,61

25,61

25,61

25,61

25,61

(Continua)

15,99

15,99

3,93

4,37

4,37

4,61

4,64

4,64

4,64

4,64

4,64

4,64

4,56

4,56

4,56

4,56

4,56

Participação da
Emissões de CO2
indústria no
(toneladas métricas
PIB (%)
per capita)

40

10,93

1,94

4,78

3,12

5,30

2,18

20,85

10,95

4,11

7,73

2,32

Nordhaus (2011)

Nordhaus (2014)

Nordhaus (2017)

Nordhaus (2017)

Nordhaus (2017)

Nordhaus (2017)

Koop et al. (2012)

Koop et al. (2012)

Nordhaus (2011)

Nordhaus (2011)

Nordhaus (2014)

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

Ano da
estimativa
do CO2

N OTA T ÉC N I C A

3,60

Estimativa
do CO2 (US$)

Nordhaus (2011)

Autores

(Continuação)

2005

2005

2005

2007

2007

2010

2010

2010

2010

2005

2005

2005

Estimativa
do CO2 a
preços de

2,59

8,63

4,59

11,52

21,93

2,18

5,30

3,12

4,78

2,17

12,20

4,02

Estimativa CO2
a preços de 2010
(US$)

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

Dice

Rice

Rice

Dice

Dice

Page

Fund

Rice

Dice

Dice

Rice

Rice

Método Modelo

PIB a preços de
2010 (US$)
16.726.935.659.206,40
16.726.935.659.206,40
16.726.935.659.206,40
16.726.935.659.206,40
16.726.935.659.206,40
16.726.935.659.206,40
16.726.935.659.206,40
15.265.416.049.095,40
15.265.416.049.095,40
15.265.416.049.095,40
15.265.416.049.095,40
15.265.416.049.095,40

País/região
Estados
Unidos
Estados
Unidos
Estados
Unidos
Estados
Unidos
Estados
Unidos
Estados
Unidos
Estados
Unidos
União
Europeia
União
Europeia
União
Europeia
União
Europeia
União
Europeia

3.995.658,20

3.995.658,20

3.995.658,20

3.995.658,20

3.995.658,20

9.147.420,00

9.147.420,00

9.147.420,00

9.147.420,00

9.147.420,00

9.147.420,00

9.147.420,00

Superfície
territorial (km2)

22,42

22,42

22,42

22,42

22,42

18,53

18,53

18,53

18,53

18,53

18,53

18,53

(Continua)

6,45

6,45

6,45

6,45

6,45

15,99

15,99

15,99

15,99

15,99

15,99

15,99

Participação da
Emissões de CO2
indústria no
(toneladas métricas
PIB (%)
per capita)

41

4,79

3,74

7,49

2,80

8,74

15,90

7,95

12,34

11,30

5,65

29,19

15,33

10,40

28,94

3,02

6,61

4,99

Nordhaus (2017)

Nordhaus (2017)

Nordhaus (2017)

Anthoff e Tol (2013)

Hope (2011)

Hope (2011)

Anthoff e Tol (2013)

Hope (2011)

Hope (2011)

Koop et al. (2012)

Koop et al. (2012)

Nordhaus (2011)

Nordhaus (2011)

Nordhaus (2014)

Nordhaus (2017)

Nordhaus (2017)

Estimativa
do CO2 (US$)

Nordhaus (2017)

Autores

(Continuação)

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2009

2009

2010

2009

2009

2010

2015

2015

2015

2015

Ano da
estimativa
do CO2

2010

2010

2005

2005

2005

2007

2007

2005

2005

2010

2005

2005

2010

2010

2010

2010

2010

Estimativa
do CO2 a
preços de

4,99

6,61

3,37

32,31

11,61

16,13

30,71

6,31

12,62

12,34

8,88

17,76

8,74

2,80

7,49

3,74

4,79

Estimativa CO2
a preços de 2010
(US$)

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

Rice

Dice

Dice

Rice

Rice

Dice

Dice

Page

Page

Fund

Page

Page

Fund

Page

Fund

Rice

Dice

Método Modelo

15.265.416.049.095,40
15.265.416.049.095,40
15.265.416.049.095,40
14.992.052.727.000,00
14.617.299.295.193,10
14.617.299.295.193,10
14.544.075.622.068,10
14.229.639.065.703,50
14.229.639.065.703,50

União
Europeia
União
Europeia
União
Europeia
Estados
Unidos
Estados
Unidos
Estados
Unidos
União
Europeia
União
Europeia
União
Europeia

China

China

China

China

China

China

8.913.503.612.415,53

8.913.503.612.415,53

8.913.503.612.415,53

8.913.503.612.415,53

8.913.503.612.415,53

8.913.503.612.415,53

8.913.503.612.415,53

15.265.416.049.095,40

União
Europeia

China

PIB a preços de
2010 (US$)

País/região

9.424.701,40

9.424.701,40

9.424.701,40

9.424.701,40

9.424.701,40

9.424.701,40

9.424.701,40

3.997.715,80

3.997.715,80

3.999.060,20

9.147.420,00

9.147.420,00

9.147.420,00

3.995.658,20

3.995.658,20

3.995.658,20

3.995.658,20

Superfície
territorial (km2)

40,84

40,84

40,84

40,84

40,84

40,84

40,84

22,72

22,72

22,92

19,32

19,32

19,36

22,42

22,42

22,42

22,42

(Continua)

7,40

7,40

7,40

7,40

7,40

7,40

7,40

7,10

7,10

7,29

17,16

17,16

17,44

6,45

6,45

6,45

6,45

Participação da
Emissões de CO2
indústria no
(toneladas métricas
PIB (%)
per capita)

42

3,43

4,11

20,00

4,17

2,19

0,78

2,07

0,43

1,07

0,62

0,94

8,34

4,38

2,60

6,87

1,30

Nordhaus (2017)

Anthoff e Tol (2013)

Ma e Hailu (2016)

Koop et al. (2012)

Koop et al. (2012)

Nordhaus (2011)

Nordhaus (2011)

Nordhaus (2014)

Nordhaus (2017)

Nordhaus (2017)

Nordhaus (2017)

Koop et al. (2012)

Koop et al. (2012)

Nordhaus (2011)

Nordhaus (2011)

Nordhaus (2014)

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2010

2010

2015

2015

Ano da
estimativa
do CO2

N OTA T ÉC N I C A

2,49

Estimativa
do CO2 (US$)

Nordhaus (2017)

Autores

(Continuação)

2005

2005

2005

2007

2007

2010

2010

2010

2005

2005

2005

2007

2007

2010

2010

2010

2010

Estimativa
do CO2 a
preços de

1,45

7,67

2,90

4,61

8,77

0,94

0,62

1,07

0,48

2,31

0,87

2,30

4,39

20,00

4,11

3,43

2,49

Estimativa CO2
a preços de 2010
(US$)

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

MAC

SCC

SCC

SCC

Dice

Rice

Rice

Dice

Dice

Fund

Rice

Dice

Dice

Rice

Rice

Dice

Dice

MAC

Fund

Page

Fund

Método Modelo

5.988.669.235.428,84
5.968.198.394.712,14
5.968.198.394.712,14
5.968.198.394.712,14
5.968.198.394.712,14
5.968.198.394.712,14

América
Latina
América
Latina
América
Latina
América
Latina
América
Latina

5.988.669.235.428,84

5.988.669.235.428,84

5.988.669.235.428,84

5.988.669.235.428,84

5.988.669.235.428,84

5.988.669.235.428,84

5.988.669.235.428,84

6.087.163.874.512,21

6.087.163.874.512,21

8.913.503.612.415,53

8.913.503.612.415,53

PIB a preços de
2010 (US$)

Japão

Japão

Japão

Japão

Japão

Japão

Japão

Japão

China

China

China

China

País/região

20.039.220,00

20.039.220,00

20.039.220,00

20.039.220,00

20.039.220,00

364.500,00

364.500,00

364.500,00

364.500,00

364.500,00

364.500,00

364.500,00

364.500,00

9.424.700,70

9.424.700,70

9.424.701,40

9.424.701,40

Superfície
territorial (km2)

24,56

24,56

24,56

24,56

24,56

29,02

29,02

29,02

29,02

29,02

29,02

29,02

29,02

46,50

46,50

40,84

40,84

(Continua)

3,01

3,01

3,01

3,01

3,01

9,15

9,15

9,15

9,15

9,15

9,15

9,15

9,15

6,56

6,56

7,40

7,40

Participação da
Emissões de CO2
indústria no
(toneladas métricas
PIB (%)
per capita)

43

1,87

2,18

3,43

1,54

13,40

6,70

10,50

5,25

9,73

5,11

3,36

8,98

1,89

2,16

3,12

Nordhaus (2017)

Nordhaus (2017)

Anthoff e Tol (2013)

Hope (2011)

Hope (2011)

Hope (2011)

Hope (2011)

Koop et al. (2012)

Koop et al. (2012)

Nordhaus (2011)

Nordhaus (2011)

Nordhaus (2014)

Nordhaus (2017)

Nordhaus (2017)

Estimativa
do CO2 (US$)

Nordhaus (2017)

Autores

(Continuação)

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2009

2009

2009

2009

2010

2015

2015

2015

Ano da
estimativa
do CO2

2010

2010

2005

2005

2005

2007

2007

2005

2005

2005

2005

2010

2010

2010

2010

Estimativa
do CO2 a
preços de

3,12

2,16

2,11

10,03

3,75

5,38

10,24

5,86

11,73

7,48

14,96

1,54

3,43

2,18

1,87

Estimativa CO2
a preços de 2010
(US$)

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

Rice

Dice

Dice

Rice

Rice

Dice

Dice

Page

Page

Page

Page

Fund

Page

Rice

Dice

Método Modelo

5.968.198.394.712,14
5.968.198.394.712,14

América
Latina
América
Latina

5.501.980.339.596,26
5.059.039.300.956,74
5.059.039.300.956,74
3.234.085.679.784,52
3.234.085.679.784,52
3.234.085.679.784,52
3.234.085.679.784,52
3.234.085.679.784,52
3.234.085.679.784,52
3.234.085.679.784,52

América
Latina
América
Latina
Oriente
Médio
Oriente
Médio
Oriente
Médio
Oriente
Médio
Oriente
Médio
Oriente
Médio
Oriente
Médio

5.501.980.339.596,26

China

China

5.700.098.114.744,41

5.968.198.394.712,14

América
Latina

Japão

PIB a preços de
2010 (US$)

País/região

11.223.347,00

11.223.347,00

11.223.347,00

11.223.347,00

11.223.347,00

11.223.347,00

11.223.347,00

20.041.784,40

20.041.784,40

9.424.700,50

9.424.700,50

364.500,00

20.039.220,00

20.039.220,00

20.039.220,00

Superfície
territorial (km2)

38,54

38,54

38,54

38,54

38,54

38,54

38,54

27,77

27,77

45,96

45,96

28,44

24,56

24,56

24,56

(Continua)

6,22

6,22

6,22

6,22

6,22

6,22

6,22

2,82

2,82

5,68

5,68

9,16

3,01

3,01

3,01

Participação da
Emissões de CO2
indústria no
(toneladas métricas
PIB (%)
per capita)

44

6,57

7,98

20,11

2,21

2,93

3,74

1,56

6,86

4,17

2,19

7,83

29,62

2,09

1,03

3,43

1,87

8,11

3,08

12,30

6,15

11,20

Koop et al. (2012)

Nordhaus (2011)

Nordhaus (2011)

Nordhaus (2014)

Nordhaus (2017)

Nordhaus (2017)

Nordhaus (2017)

Nordhaus (2017)

Koop et al. (2012)

Koop et al. (2012)

Nordhaus (2011)

Nordhaus (2011)

Nordhaus (2014)

Nordhaus (2017)

Nordhaus (2017)

Nordhaus (2017)

Nordhaus (2017)

Anthoff e Tol (2013)

Hope (2011)

Hope (2011)

McKinsey and
Company (2009)

2005

2009

2009

2010

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

Ano da
estimativa
do CO2

N OTA T ÉC N I C A

12,51

Estimativa
do CO2 (US$)

Koop et al. (2012)

Autores

(Continuação)

2005

2005

2005

2010

2010

2010

2010

2010

2005

2005

2005

2007

2007

2010

2010

2010

2010

2005

2005

2005

2007

2007

Estimativa
do CO2 a
preços de

12,51

6,87

13,74

3,08

8,11

1,87

3,43

1,03

2,33

33,07

8,74

2,30

4,39

6,86

1,56

3,74

2,93

2,47

22,45

8,91

6,91

13,16

Estimativa CO2
a preços de 2010
(US$)

MAC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

MAC

Page

Page

Fund

Page

Fund

Rice

Dice

Dice

Rice

Rice

Dice

Dice

Page

Fund

Rice

Dice

Dice

Rice

Rice

Dice

Dice

Método Modelo

Brasil

África

África

África

África

África

África

África

África

África

África

África

África

Índia

Índia

Índia

Índia

Índia

Índia

Índia

Índia

Índia

País/região

1.774.799.882.787,63

1.827.435.998.439,98

1.827.435.998.439,98

1.924.530.152.041,83

2.278.208.693.134,01

2.278.208.693.134,01

2.278.208.693.134,01

2.278.208.693.134,01

2.278.208.693.134,01

2.278.208.693.134,01

2.278.208.693.134,01

2.278.208.693.134,01

2.278.208.693.134,01

2.294.947.360.719,64

2.294.94.7360.719,64

2.294.947.360.719,64

2.294.947.360.719,64

2.294.947.360.719,64

2.294.947.360.719,64

2.294.947.360.719,64

2.294.947.360.719,64

2.294.947.360.719,64

PIB a preços de
2010 (US$)

8.358.140,00

26.976.881,98

26.976.881,98

26.977.574,38

29.459.163,34

29.459.163,34

29.459.163,34

29.459.163,34

29.459.163,34

29.459.163,34

29.459.163,34

29.459.163,34

29.459.163,34

2.973.190,00

2.973.190,00

2.973.190,00

2.973.190,00

2.973.190,00

2.973.190,00

2.973.190,00

2.973.190,00

2.973.190,00

Superfície
territorial (km2)

24,17

25,44

25,44

26,39

23,48

23,48

23,48

23,48

23,48

23,48

23,48

23,48

23,48

27,35

27,35

27,35

27,35

27,35

27,35

27,35

27,35

27,35

(Continua)

1,87

1,46

1,46

1,47

1,47

1,47

1,47

1,47

1,47

1,47

1,47

1,47

1,47

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

Participação da
Emissões de CO2
indústria no
(toneladas métricas
PIB (%)
per capita)

45

2,57

4,17

2,19

0,51

1,25

0,18

0,91

0,32

22,00

11,00

5,14

3,50

Koop et al. (2012)

Koop et al. (2012)

Nordhaus (2011)

Nordhaus (2011)

Nordhaus (2014)

Nordhaus (2017)

Nordhaus (2017)

Hope (2011)

Hope (2011)

Anthoff e Tol (2013)

Mehling e
Dimantchev (2017)

Estimativa
do CO2 (US$)

Anthoff e Tol (2013)

Autores

(Continuação)

2014

2010

2009

2009

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2010

Ano da
estimativa
do CO2

2014

2010

2005

2005

2010

2010

2005

2005

2005

2007

2007

2010

Estimativa
do CO2 a
preços de

3,22

5,14

12,29

24,57

0,32

0,91

0,20

1,40

0,57

2,30

4,39

2,57

Estimativa CO2
a preços de 2010
(US$)

MAC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

SCC

MAC

Fund

Page

Page

Rice

Dice

Dice

Rice

Rice

Dice

Dice

Fund

Método Modelo

México

Rússia

Índia

Índia

Rússia

Rússia

Rússia

Rússia

Rússia

Rússia

Rússia

Índia

País/região

1.184.703.479.122,02

1.524.917.468.442,01

1.544.380.310.593,35

1.544.380.310.593,35

1.662.474.715.110,35

1.662.474.715.110,35

1.662.474.715.110,35

1.662.474.715.110,35

1.662.474.715.110,35

1.662.474.715.110,35

1.662.474.715.110,35

1.675.615.335.600,56

PIB a preços de
2010 (US$)

1.943.950,00

16.376.870,00

2.973.190,00

2.973.190,00

16.376.870,00

16.376.870,00

16.376.870,00

16.376.870,00

16.376.870,00

16.376.870,00

16.376.870,00

2.973.190,00

Superfície
territorial (km2)

31,49

30,00

31,12

31,12

29,79

29,79

29,79

29,79

29,79

29,79

29,79

30,73

(Continua)

4,00

11,69

1,43

1,43

11,79

11,79

11,79

11,79

11,79

11,79

11,79

1,39

Participação da
Emissões de CO2
indústria no
(toneladas métricas
PIB (%)
per capita)

46

5,27

22,39

32,50

6,38

México2 (2019b)

Irish
Goverment (2019)

Chile (2017)

Ciup (2016)

2014

2016

2019

2019

2018

Ano da
estimativa
do CO2

2014

2016

2019

2019

2018

Estimativa
do CO2 a
preços de

5,88

29,53

19,10

4,49

8,68

Estimativa CO2
a preços de 2010
(US$)

SCC

MAC

MAC

MAC

MAC

Dice

MAC

MAC

MAC

MAC

Método Modelo

Peru

Chile

Irlanda

Colômbia

Argentina

País/região

180.436.746.409,91

269.078.108.162,80

393.849.945.070,16

394.571.111.125,16

447.149.955.692,00

PIB a preços de
2010 (US$)

1.280.000,00

743.532,00

68.890,00

1.109.500,00

2.736.690,00

Superfície
territorial (km2)

31,70

28,89

35,18

26,26

23,06

1,71

4,71

7,93

2,03

4,62

Participação da
Emissões de CO2
indústria no
(toneladas métricas
PIB (%)
per capita)

N OTA T ÉC N I C A

Elaboração das autoras.
Obs.: 1. PIB – produto interno bruto; CO2 – gás carbônico; SCC – social cost carbono; Dice – dynamic integrated climate and economy; Rice – regional integrated model of climate and the economy; Fund – climate framework for
uncertainty, negotiation, and distribution; Page – policy analysis of the greenhouse effect; MAC – marginal abatement cost.
2. Diante da indisponibilidade de algum dado, optou-se por selecionar os dados mais recentes disponibilizados.
3. As demais variáveis testadas para os modelos econométricos: emissões de CO2 (kt – quilotonelada); emissões totais de gases de efeito estufa (kt de CO2 equivalente); PIB per capita (dólares constantes de 2010); energias renováveis e resíduos combustíveis (porcentagem da energia total); produção de eletricidade de fontes renováveis, excluindo hidrelétricas (porcentagem do total); produção de eletricidade de fontes renováveis,
excluindo hidrelétricas (quilowatt-hora); produção de eletricidade renovável (porcentagem da produção total de eletricidade); consumo de energia renovável (porcentagem do consumo total de energia final); produção
de eletricidade a partir de fontes hidroelétricas (porcentagem do total); área florestal (porcentagem da área do terreno); área florestal (quilômetro quadrado); terra arável (porcentagem da área do terreno); terra arável
(quilômetro quadrado); população; emprego total (porcentagem do emprego total); emprego na indústria (porcentagem do emprego total); emprego nos serviços (porcentagem do emprego total); emprego na agricultura
(porcentagem do emprego total); pessoas com acesso a serviços de saneamento básico (porcentagem da população); pessoas com acesso a serviços básicos de água potável (porcentagem da população); expectativa
de vida ao nascer, total (anos); poupança ajustada: danos do carbono por dióxido (porcentagem da renda nacional bruta); acesso à eletricidade (porcentagem da população); acesso a combustíveis limpos e tecnologias
para cozinhar (porcentagem da população); população urbana (porcentagem da população total); agricultura, silvicultura e pesca, valor agregado (porcentagem do PIB); serviços, valor agregado (porcentagem do PIB);
emissões de CO2 da produção de eletricidade e calor (porcentagem da combustão total de combustível); emissões de CO2 do consumo de combustível gasoso (porcentagem do total); emissões de CO2 do consumo de
combustível líquido (porcentagem do total); emissões de CO2 de consumo de combustível gasoso (kt); emissões de CO2 do consumo de combustível líquido (kt); emissões de CO2 de indústrias de manufatura e construção
(porcentagem da combustão total de combustível); emissões de CO2 de outros setores, excluindo edifícios residenciais e serviços comerciais e públicos vícios (% da combustão total de combustível); emissões de CO2
de edifícios residenciais, comerciais e públicos (% da combustão total de combustível); emissões de CO2 do consumo de combustível sólido (porcentagem do total); emissões de CO2 do consumo de combustível sólido
(kt); emissões de CO2 do transporte (porcentagem da combustão total de combustível); intensidade de CO2 (quilo por quilo de uso de energia equivalente a óleo).
4. Para a extrapolação da estimativa do preço do carbono para o Brasil (equação 3) se testou a variável emissões de CO2 equivalente a GWP (global warming potential) 1995 (Gg – gigagrama) proveniente do Sistema de
Registro Nacional de Emissões (Sirene), porém devido à diferença de mensuração entre o CO2 do Banco Mundial e do Sirene, optou-se por permanecer a extrapolação utilizando os dados do CO2 (kt) do Banco Mundial
(de acordo com mesma base de dados utilizada para regressão dada pela equação 2).

10,00

Estimativa
do CO2 (US$)

México2 (2019a)

Autores

(Continuação)

47

48

REFERÊNCIAS
ANTHOFF, D.; TOL, R. S. The uncertainty about the social cost of carbon: a decomposition analysis using fund.
Climatic Change, v. 117, n. 3, p. 515-530, 2013.
CHILE. Subsecretaría de Evaluación Social. Estimación del precio social del CO2. Santiago: SNI, 2017. Disponível
em: <https://bit.ly/3y6LMVE>. Acesso em: 25 ago. 2020.
CIUP – CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO. Estimación del precio social del
carbono para la evaluación social de proyectos en el Perú. Santiago: Ciup, 2016.
HOPE, C. The social cost of CO2 from the Page09 model. Cambridge: Cambridge Judge Business School, 2011.
(Working Paper, n. 5).
IRISH GOVERMENT. Public spending code central technical references and economic appraisal parameters.
[s.l.]: [s.n.], 2019. Disponível em: <https://www.gov.ie/en/publication/public-spending-code/>. Acesso em: 25 ago. 2020.
KOPP, R. E. et al. The influence of the specification of climate change damages on the social cost of carbon. Economics
E-Journal, v. 6, 2012.
MA, C.; HAILU, A. The marginal abatement cost of carbon emissions in China. The Energy Journal, v. 37, n. China
Special Issue, 2016.
MCKINSEY AND COMPANY. Caminhos para uma economia de baixa emissão de carbono no Brasil. São Paulo:
McKinsey and Company, 2009.
MEHLING, M.; DIMANTCHEV, E. Achieving the mexican mitigation targets: options for an effective carbon
pricing policy mix. Bonn: GIZ, 2017.
NORDHAUS, W. D. Estimates of the social cost of carbon: background and results from the Rice-2011 model.
Massachussets: NBER, 2011. (Working Paper, n. 17540).
______. Estimates of the social cost of carbon: concepts and results from the Dice-2013R model and alternative
approaches. Journal of the Association of Environmental and Resource Economists, v. 1, n. 1, p. 273-312, 2014.
______. Revisiting the social cost of carbon. Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 114, n. 7,
p. 1518-1523, 2017.
YANG, P. et al. Social cost of carbon under shared socioeconomic pathways. Global Environmental Change, v. 53,
p. 225-232, 2018.

Ipea – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

EDITORIAL
Chefe do Editorial
Aeromilson Trajano de Mesquita
Assistentes da Chefia
Rafael Augusto Ferreira Cardoso
Samuel Elias de Souza
Revisão
Bruna Oliveira Ranquine da Rocha
Carlos Eduardo Gonçalves de Melo
Elaine Oliveira Couto
Lis Silva Hall
Luciana Dias
Mariana Silva de Lima
Marlon Magno Abreu de Carvalho
Vivian Barros Volotão Santos
Débora Mello Lopes (estagiária)
Rebeca Raimundo Cardoso dos Santos (estagiária)
Editoração
Aline Cristine Torres da Silva Martins
Mayana Mendes de Mattos
Mayara Barros da Mota
Capa
Danielle de Oliveira Ayres
Flaviane Dias de Sant’ana

The manuscripts in languages other than Portuguese
published herein have not been proofread.

Composto em linux libertine 10/13 (texto)
Ubuntu bold (títulos, gráficos e tabelas)
Rio de Janeiro-RJ

Missão do Ipea
Aprimorar as políticas públicas essenciais ao desenvolvimento brasileiro
por meio da produção e disseminação de conhecimentos e da assessoria
ao Estado nas suas decisões estratégicas.

