
 
 

Give to AgEcon Search 

 
 

 

The World’s Largest Open Access Agricultural & Applied Economics Digital Library 
 

 
 

This document is discoverable and free to researchers across the 
globe due to the work of AgEcon Search. 

 
 
 

Help ensure our sustainability. 
 

 
 
 
 
 
 
 

AgEcon Search 
http://ageconsearch.umn.edu 

aesearch@umn.edu 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Papers downloaded from AgEcon Search may be used for non-commercial purposes and personal study only. 
No other use, including posting to another Internet site, is permitted without permission from the copyright 
owner (not AgEcon Search), or as allowed under the provisions of Fair Use, U.S. Copyright Act, Title 17 U.S.C. 

https://makingagift.umn.edu/give/yourgift.html?&cart=2313
https://makingagift.umn.edu/give/yourgift.html?&cart=2313
https://makingagift.umn.edu/give/yourgift.html?&cart=2313
http://ageconsearch.umn.edu/
mailto:aesearch@umn.edu


 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
Rio Branco – Acre, 20 a 23 de julho de 2008 

Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural 
 

 
 
 
CURVA DE KUZNETS AMBIENTAL ESTIMATIVA ECONOMÉTRICA USANDO CO2 E PIB PER 
CAPITA 
 
CLEYZER ADRIAN CUNHA;  
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
 
GOIANIA - GO - BRASIL 
 
cleyzer@uai.com.br 
 
APRESENTAÇÃO ORAL 
 
Agropecuária, Meio-Ambiente, e Desenvolvimento Sustentável 
 
 
 
 
 
CURVA DE KUZNETS AMBIENTAL ESTIMATIVA ECONOMÉTRICA USANDO CO2 E PIB PER 
CAPITA 
 
CLEYZER ADRIAN CUNHA;  
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
 
GOIANIA - GO - BRASIL 
 
cleyzer@uai.com.br 
 
APRESENTAÇÃO ORAL 
 
Agropecuária, Meio-Ambiente, e Desenvolvimento Sustentável 
 
 
 

CURVA DE KUZNETS AMBIENTAL  ESTIMATIVA ECONOMÉTRICA  
USANDO CO2 E PIB PER CAPITA 

 
Grupo de Pesquisa: Agropecuária, Meio-Ambiente, e Desenvolvimento Sustentável 

Resumo 
 
O objetivo deste trabalho é verificar empiricamente a relação entre o produto per capita 

e a emissão de CO2 no Brasil no período de 1980 a 2004. Neste trabalho, foram 
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realizados testes de raiz unitária Dickey-Fuller aumentado (ADF), a estimativa da Curva 

de Kuznets Ambiental (EKC) usando modelo econométrico e projeções usando a 

técnica Exponential Smoothing Forecasts. Dentre os principais resultados, destaca-se 

que o aumento do produto per capita tende a reduzir a emissão de CO2, corroborando 

com a proposta da curva EKC original.  Assim, conforme o modelo estimado a partir de 

2005 haverá uma redução na emissão de CO2 e um aumento no PIB per capita até 2010.  

 
 
Palavras-chaves: Kuznets; meio ambiente; CO2 
 
Abstract 
 
The objective of this paper is verify the relation between economic growth and  Co2 

emission in Brazil. In this work, unit test root of Dickey-Fuller and the estimate of the 

Curve of Kuznets Ambiental (EKC). The previsiouns using technique Exponential 

Smoothing Forecasts. Amongst the main results, it is distinguished that the increase of 

the per capita product tends to reduce the Co2 emission, corroborating with the proposal 

of original curve EKC. Thus, as the model esteem from 2005 will have a reduction in 

the Co2 emission and an increase in the GDP per capita in 2010. 

 
Key Words: Energy, structural breaks and Economic Growth  
 
 
1. INTRODUÇÃO  

Depois do estudo do Clube de Roma, na década de 70, “Limites para o 

crescimento”, a ciência economia  passou a assumir o papel do meio ambiente nas 

questões econômicas (Meadows et al., 1972). Em 1987, surgiu o conceito de 

desenvolvimento sustentável no estudo “nosso futuro comum”. Novos estudos se 

seguiram, tais como, CNUMAD -Rio-92 , no Brasil,  e o WSSDJ- Johannesburg , na  

África do Sul .   

Primeiramente, nos estudos de Grossman e Krueger (1991, 1995), discutiram-se 

relações entre a renda e a degradação ao meio ambiente. Estas relações entre o meio 

ambiente e a renda são conhecidas como curva de Kuznets Ambiental (EKC). A EKC é 
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baseada no estudo de Kuznets (1955), onde foi proposta, pela primeira vez, uma relação 

invertida (U) entre a renda e as desigualdades econômicas. 

A EKC tornou-se comum para testar as relações em que o crescimento 

econômico e o meio ambiente, mensurando a degradação da atividade econômica. 

Diversas formas funcionais e econométricas procuram corroborar a hipótese da EKC. 

Entretanto, diversos trabalhos criticam a hipótese da EKC, entre os quais Stern et al. 

(1996), Arrow et al. (1996), Bruyn e Heintz (2000), Ekins (2000). O trabalho original 

de Grossman e Krueger (1991, 1995) é criticado por Harbaugh et al. (2001).  

Na literatura da EKC tem surgido curvas que associam desmatamento e renda 

(Cropper e Griffiths, 1994); biodiversidade, sustentabilidade, com níveis de renda ( 

Shubert e Dietz, 2001). Nestes estudos empíricos da EKC são utilizadas como variável 

dependente, níveis de SO2 e CO2, nível de desmatamento, e outras variáveis, 

dependendo dos objetivos e perguntas a serem respondidas por cada pesquisador. 

Sendo assim, é possível a existência de uma curva de Kuznets ambiental para o 

Brasil? O objetivo geral do trabalho foi estimar empiricamente a relação entre 

crescimento econômico e emissão de CO2 na economia brasileira no período de 1980 a 

2004. Especificamente, buscou fazer algumas projeções para as variáveis até 2010.  

 

2. Material e métodos 

 

Segundo Grossman e Krueger (1991, 1995), a curva EKC proposta na literatura 

como uma relação inversa entre o produto per capita e emissões de dióxido de carbono 

(CO2). Essa relação da EKC sugere que crescimento da renda per capita tende ocorrer a 

gerar uma redução nas emissões de CO2 ao longo do tempo ( 02 >
∂

∂
Y

CO  e 02
2

2

<
∂

∂
Y

CO ).  

Esse estudo estimou-se a equação cúbica econométrica derivada do estudo 

de Grosmann and Krueger (1995). Sendo assim, a equação EKC para o Brasil que foi 

estimada é representada da seguinte maneira: 
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tYYLnYLogCO εβββα ++++= 3
3

2
212 loglog                           

(1) 

 

em   que, 2CO  = emissão de dióxido de carbono em milhões de toneladas 

métricas ;  Y= produto interno bruto per capita; 1β  , 2β , 3β  são os coeficientes 

estimados e medem a sensibilidade da variável dependente a mudanças nas variáveis 

independentes (no caso do modelo econométrico log-log, os coeficientes 

1β , 2β , 3β representam as elasticidades) e iε  = erro aleatório. 

Para as estimativas dos coeficientes, utilizou-se o método dos mínimos 

quadrados ordinários (MQO) e o EVIEWS 4.1., levando-se em consideração os 

seguintes pressupostos (Gujarati, 2000): 

1 - 
tYYLnYLogCO εβββα ++++= 3

3
2

212 loglog ; 2) 0)(E i =µ ; 3) 2)(E σ=2
iμ ; 4) 

0),(E ji =µμ ; 5)  as observações de xi são fixas; 6) há ausência de relação linear entre 

as variáveis explicativas, e; 7) ),0(N~ 2
i σµ , com i = 1980, ...., 2004.  

Antes de estimar a equação da curva EKC deve-se analisar a estacionaridade 

das séries temporais em questão para não incorrer em uma regressão espúria, o que pode 

invalidar os resultados estimados.  

A série temporal precisa ser diferenciada d vezes para se tornar estacionária, 

então se diz que ela é integrada de ordem d ou I(d). Se a série temporal for integrada de 

I(0), diz-se que ela é estacionária em nível e uma serie de ordem 1 é estacionaria I(1). 

Assim, a ordem de integração de uma série temporal pode ser verificada por diversos 

testes de raiz unitária. Nesse trabalho optou-se por utilizar o teste ADF, tendo em vista o 

seu uso corrente nos trabalhos econométricos de séries temporais. Para Gujarati (2000), 

para achar a ordem I(d) da série pode-se usar o teste de Dickey-Fuller (DF). Por razoes 

teóricas e práticas, utiliza-se a expressão: 

ttt ut +Υ++=∆Υ −121 δββ                                                                              

(2) 

                                                      



 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
Rio Branco – Acre, 20 a 23 de julho de 2008 

Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural 
 

em que t é a variável tempo ou tendência. Em cada caso, a hipótese nula é a de que 

0=δ , ou seja, há uma raiz unitária. A diferença entre as regressões é a inclusão do 

intercepto ( 1β ) e a tendência  ( t2β ).  

Segundo Gujarati (2000), se o termo de erro ut é autocorrelacionado a equação 

(2) pode ser o teste aumentado de Dickey-Fuller (ADF): 

  ∑
=

−− +∆Υ+Υ++=∆Υ
m

i
ttitt t

1
1121 εαδββ                               

 (3) 

Segundo GUJARATI (2000), testa-se a hipótese nula de 0=δ , ou seja que 

existe raiz unitária ( Y não estacionário). Se o valor absoluto calculado da estatística 

τ ( Estatística Tau)  excede  o valores críticos absolutos τ  de DF ou  Mackinnon-DF 

então rejeita a hipótese de 0=δ , sendo a série  (Y) estacionária.  

 

 

3. Resultados e discussão 

 

Os dados de produto per capita foram coletados no Banco Central de Brasil e 

corresponde o valor em reais de 2006, para o período de 1980 a 2004. As emissões de 

dióxido de carbono (CO2) proveniente do consumo de petróleo em milhões de 

toneladas métricas foram coletados junto a Energy Information Administration órgão 

vinculado ao Governo dos Estados Unidos (www eia.doe.gov).  

Para analisar a estacionaridade das séries temporais em questão, utilizou-se o 

teste de raiz unitária Dickey-Fuller aumentado (ADF). Os resultados obtidos dos testes 

de raiz unitária para as variáveis produto per capita e CO2, evidenciaram que ambas as 

séries não são estacionarias em nível, mas sim integradas de primeira ordem. Ou seja, o 

valor calculado do teste ADF para o produto per capita foi em termos absoluto maior 

que os valores críticos tabelados de 5% e 10%, para o modelo primeira diferença com 

intercepto (valor calculado de -3.746006 maior que os valores críticos de 3,029970 e -

2,655194, respectivamente). Já a variável CO2 apresentou valor calculado de ADF 

também maior que os valores críticos tabelados do teste (modelo primeira diferença 
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com intercepto apresentou o valor calculado de -3,782392, e é maior que os valores 

críticos a 1%, 5% e 10%:  -3,752946 -2,998064, -2,638752, respectivamente). Desta 

forma, as estimativas do modelo econometrico EKC foram obtidas com as variáveis em 

primeira diferença, tendo em vista o resultado da estacionariedade das séries.  

Neste contexto, o modelo apresentou o coeficiente de determinação, R2 igual a 

0,46, mostrando que 46% das variações na emissão de CO2 no Brasil são explicados 

pelo produto per capita da economia. As estatísticas de Durbin-Watson (DW =2,17) e 

P-valor de Fisher (0,0207) mostram ainda o que o modelo não apresentou problemas de 

auto-correlação dos resíduos e que as variáveis conjuntamente explicam as variações no 

CO2.  Já o Teste de White (hipótese nula é aceita para estatística F de 0,259 com p-

valor de 0,9287) mostrou que o modelo não tem problema de heterocedasticidade. Ou 

seja, os resíduos apresentaram variância constante ou são homocedásticos. Assim, os 

estimadores de mínimos quadrados do modelo são estimadores lineares não-

tendenciosos ótimos (BLUE) e os testes de hipóteses baseados em estatísticas t, F e Qui-

quadrado são válidos. Quanto a normalidade dos resíduos foi feito o teste de 

normalidade de Jarque-Bera (JB), apresentando valor de 3,7365, evidenciando que o 

modelo estimado apresenta os erros aleatórios com valor esperado igual a zero. O 

modelo estimado mostra que para um aumento de 1% no Produto per capita haverá um 

aumento de 1,68% na emissão de CO2.   

De acordo com a Tabela 1, pode-se observar o modelo EKC estimado para o 

período de 1980 a 2004.  
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     Tabela 1 – Modelo EKC estimado para o Brasil período de 1980 a 2004  

Dependent Variable: D(LOG(CO2)) 
Variable Coefficien

t 
Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.007499 0.015816 0.474154 0.6411 
D(LOG(YP)) 1.688405 0.642481 2.627945 0.0171 

D(LOG(YP))^2 4.673243 9.403568 0.496965 0.6252 
D(LOG(YP))^3 -229.0377 221.3240 -1.034853 0.3144 

AR(1) 0.285882 0.230533 1.240094 0.2309 
R-squared 0.457806 Mean dependent var 0.022970 

Adjusted R-squared 0.337318 S.D. dependent var 0.056314 
S.E. of regression 0.045843 Akaike info criterion -

3.137531 
Sum squared resid 0.037828 Schwarz criterion -

2.890685 
Log likelihood 41.08161 F-statistic 3.799611 

Durbin-Watson stat 2.178244 Prob(F-statistic) 0.020734 
Fonte: Resultados da Pesquisa 

 

 

4. Considerações Finais 

 

O resultado da estimativa da curva de Kuznets ambiental para o Brasil usando 

dados CO2 e produto per capita para o período de 1980 a 2004, mostra que um aumento 

da ordem de 10% no produto per capita da economia, haverá um aumento na emissão 

de dióxido de carbono de 16,88%, coetaris paribus.  No período de estudo o produto 

per capita no período foi de R$ 10.887,00 e a emissão média de dióxido de carbono do 

consumo de petróleo foi em torno de 208 milhões de toneladas métricas.  

 

A figura abaixo, evidencia a dispersão entre de CO2 e produto per capita entre 

1980 a 2004 e uma estimativa para a dispersão entre de CO2 e produto per capita entre 

1980 a 2010.  
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Figura 1 – Dispersão entre CO2 e produto per capita 

Fonte: Resultados da pesquisa  

 

A previsão até 2010 para a emissão de CO2 e produto per capita no Brasil pelo 

método do alisamento exponencial (Exponential Smoothing Forecasts Techniques) 

disponível no EVIEWS 4.1. em 2010 de acordo com o modelo a emissão de CO2 será 

em torno de 240 milhões de toneladas métricas proveniente do consumo de petróleo, 

enquanto que o PIB per capita será em torno de R$ 12.370,00.   
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Figura 2 – Previsão para de CO2 e produto per capita entre 1980 a 2010  

Fonte: Resultados da pesquisa  
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