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R E S U M O 

O desenvolvimento econômico é indispensável, entretanto, ele pode 
também gerar danos ao meio ambiente. Portanto, tecnologias capazes de 
garantir uma produção mais eficiente e menos prejudicial ao meio ambiente são 
essenciais. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a 
relação entre interdependência produtiva, geração de valor e pressão dissipada 
sobre o meio ambiente no Arranjo Populacional de Curitiba e restante do Estado 
do Paraná. Para tal, utiliza-se o método de extração hipotética a partir da matriz 
de insumo-produto inter-regional para o Arranjo Populacional de Curitiba (2015) 
e dados de emissões do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de 
Gases de Efeito Estufa (SEEG). Os resultados indicaram uma maior geração de 
valor nos fluxos de comércio de Curitiba do que pressão sobre o meio ambiente 
(emissões de CO2). Resultado similar foi encontrado para o Restante do Arranjo 
Populacional de Curitiba. No caso do restante do Estado do Paraná observou-
se que fluxos de comércio geram, relativamente, maior pressão sobre o meio 
ambiente do que geram valor na economia. 

Palavras-chave: Meio ambiente. Emissões CO2. Valor adicionado. Insumo-
produto. Fluxo comercial. 



A B S T R A C T 

Economic development is indispensable, but it can also harm the 
environment. Therefore, technologies capable of ensuring more efficient 
production and less harmful to the environment are essential. In this sense, this 
study aims to evaluate the relationship among the productive interdependence, 
value generat ion, and pressure on the environment in the Curitiba Population 
Arrangement and the rest of the State of Paraná. The hypothetical extraction 
method is used with the interregional input-output matrix for the Curitiba 
Population Arrangement (2015) and emissions data from the "Sistema de 
Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa" (SEEG). The 
results indicated greater value generation in Curitiba's trade f lows than the 
pressure on the environment (CO2 emissions). A similar result was found for the 
Rest of Curitiba's Population Arrangement. In the case of the rest of the State of 
Paraná, it was observed that trade f lows generate relatively more pressure on the 
environment than generate value in the economy. 

Keywords: Environment. CO2 Emissions. Value Added. Input-Output. Trade 
f lows. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com o passar dos anos, estudos relacionados aos impactos ambientais 

tornaram-se cada vez mais freqüentes e indispensáveis. Questões como o 

desmatamento da Amazônia e a poluição nos grandes centros urbanos estão 

cada vez mais presentes no dia-a-dia. A mitigação das emissões de Gases de 

Efeito Estufa (GEE), como as emissões de CO2, diretamente ligada ao 

aquecimento global, vem sendo amplamente discutida na literatura 

(CARVALHO; SANTIAGO; PEROBELLI , 2013), pois estas emissões têm gerado 

preocupações sobre seus impactos negativos ao meio ambiente (CAMARA et 

al., 2020). 

No âmbito internacional, trocas entre grandes e pequenas economias 

vêm desempenhando um papel importante para o desenvolvimento econômico, 

dado a maior eficácia nas alocações de recursos (PETERS; HERDVACH, 2008). 

Já no âmbito nacional, tanto o crescimento econômico quanto o crescimento 

populacional f izeram com que a oferta e demanda de bens e serviços 

aumentasse de maneira exponencial (CUNHA; SCALCO, 2013). Entretanto, este 

crescimento tem implicações sobre os recursos ambientais. 

Diante do fato que a pressão dissipada sobre o meio ambiente também 

está diretamente ligada ao bem-estar da população, torna-se necessária a busca 

por novos métodos para combater essa external idade negativa, seja por meio da 

introdução de leis mais rigorosas ou de tecnologia de produção mais eficaz. 

A introdução de novas tecnologias teria o objetivo de maximizar o valor 

adicionado de produção em relação a pressão dissipada sobre o meio ambiente. 

Além disso, formuladores de política devem considerar os impactos causados 

pela produção, evitando, por exemplo, que bens intensivos em emissões sejam 

produzidos em regiões com fracas leis ambientais (CARVALHO; SANTIAGO; 

PEROBELLI , 2013). O desenvolvimento econômico é indispensável, entretanto, 

ele pode também gerar danos ao meio ambiente. Portanto, tecnologias capazes 

de garantir uma produção mais eficiente e menos prejudicial ao meio ambiente 

são essenciais. 

Nesse sentido, este trabalho busca avaliar a relação entre 

interdependência produtiva, geração de valor adicionado e a pressão dissipada 

sobre o meio ambiente no Arranjo Populacional de Curitiba e restante do Estado 
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do Paraná. Para tal, utiliza o método de extração hipotética para mensurar a 

geração de valor e emissões de CO2 incorporadas aos fluxos de comércio. 

Os cálculos são realizados com a matriz inter-regional de insumo-

produto do Arranjo Populacional de Curitiba para o ano de 2015 do Núcleo de 

Economia Regional e Urbana da USP (NEREUS) est imada por Haddad, Araújo 

e Perobelli (2020) e dados de emissões do Sistema de Estimativas de Emissões 

e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG). A MIP apresenta 22 setores 

produtivos e 4 regiões - Curitiba (R1), restante do Arranjo Populacional de 

Curitiba (R2), restante do Estado do Paraná (R3), e restante do Brasil (R4). 

Além desta Introdução, o trabalho está dividido em mais cinco seções. A 

segunda seção apresenta uma revisão de literatura. A terceira traz a descrição 

da metodologia usada. A quarta, por sua vez, descreve a base de dados. A 

quinta seção apresenta os principais resultados. E, por f im, a sexta traz algumas 

considerações finais. 

2. REVISÃO D E L I T E R A T U R A 

Nos últimos anos, estudos relacionados ao meio ambiente ganharam 

força no âmbito acadêmico e há uma vasta literatura que fortifica a importância 

e a necessidade de estudos sobre esses temas. Portanto, as análises sobre as 

emissões de CO2 tornaram-se foco de vários especialistas nas últimas décadas. 

Em 1987, o relatório Brundtland, também intitulado como "Nosso futuro 

Comum" foi apresentado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente (WCEI), 

no qual intensificam sua visão crítica sobre os meios de produção. O relatório 

expõe os riscos relacionados às emissões de CO2, devido à má util ização dos 

recursos naturais e de maneira não sustentável. Em linha com este relatório, 

Imori e Guilhoto (2010), Cunha e Scalco (2013), Vale, Perobelli e Chimeli (2018), 

Carvalho e Perobelli (2009) são alguns dos estudos que trouxeram contribuições 

para o tema. 

Imori e Guilhoto (2010) buscaram verificar as relações existentes entre 

desempenho econômico e emissões de CO2 no Brasil no ano de 2004. A partir 

da metodologia de insumo-produto, os autores analisaram os impactos sobre as 

emissões devido a geração de renda e demanda final, e, por consequência, os 

impactos de políticas setoriais em termos de CO2. Diante dos resultados, 
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segundo os autores, existe uma clara necessidade de se identificar os setores-

chave em emissões para a elaboração de políticas que visam a diminuição de 

emissões de CO2. Identificar os setores que emitem maiores quantidades de 

poluição por unidade de valor adicionado são importantes para medir o total de 

impactos causados ao meio ambiente. Os setores com maiores participações 

nos demais agregados, segundo os resultados do trabalho, foram Agropecuária, 

Metalurgia, Produtos Alimentícios, Serviços Industriais e Transporte. 

Similarmente, Carvalho e Perobelli (2009) calcularam a intensidade das 

emissões de CO2, e as respectivas quant idades de emissões para cada um dos 

15 setores de São Paulo e restante do Brasil. A partir da análise de insumo-

produto híbrida, os autores apontam que as ligações intersetoriais são as 

principais causas para o aumento da geração de poluição. A maior parcela de 

contribuição nas emissões dos demais setores, tanto para São Paulo quanto 

para o restando do Brasil, está associada ao setor de Siderurgia. Para os 

setores-chave em emissões, os autores também destacam os setores de 

Agropecuária, Química, Al imentos e Bebidas e de Transporte. 

Cunha e Scalco (2013) avaliaram a relação entre produto per capita e 

emissões de CO2 no Brasil para os períodos de 1980 e 2006. O trabalho se 

restringiu as emissões de CO2 devido à sua importância na matriz de produção 

de energia no País. Para obter os resultados, os autores util izaram dados do PIB 

e emissões de CO2, obtidos no Instituto de Pesquisa Econômica Apl icada (IPEA). 

A partir de um modelo de VAR (Autor regressivo Vetorial), os autores destacaram 

alguns fatores envolvidos na discussão sobre o crescimento econômico, entre 

eles o efeito escala. Os resultados apontaram uma forte relação de causal idade, 

tanto de longo como curto prazo entre o crescimento econômico e as emissões 

de CO2. O segundo fator está no paradoxo com o efeito composição, isto é, o 

efeito está diretamente ligado à evolução da economia como um todo. Portanto, 

segundo os autores, ocorre uma diminuição da poluição quando há uma 

transferência na produção de bens manufaturados para a produção de serviços. 

Para os autores, o estímulo ao uso eficiente da energia em geral trará num futuro 

impactos positivos na mitigação e na preservação do meio ambiente. 

Com os resultados obtidos por estes autores, f ica evidente que os 

impactos causados pelo crescimento da economia não se concentram apenas 

em pontos positivos, pois problemas como emissões de CO2, utilização 
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excessiva da água, junto ao aumento exponencial do efeito estufa, trazem 

quest ionamentos importantes que devem ser discutidos com urgência e 

consistência. Somente após isso será possível garantir que a economia comece 

a crescer de maneira positiva não só em números, mas em questões ambientais, 

com leis e estímulos que vislumbrem o potencial da economia buscando danificar 

o mínimo possível do meio ambiente. 

Nesse contexto, Vale, Perobelli e Chimeli (2018) investigaram a relação 

entre o comércio internacional e emissões de carbono para dois blocos de 

países, Norte e Sul, agregados a partir da matriz WIOD com 40 países, 27 países 

da União Europeia e 13 países selecionados, e o Restante do Mundo, para os 

anos de 1995 a 2011 . Em síntese, os autores mostraram que o efeito técnico 

torna os países de ambos os blocos menos poluentes. Entretanto, o efeito 

composição aponta para uma concentração de indústrias poluentes em países 

menos desenvolvidos. O estudo se baseou em uma análise regional com o 

método modif icado de Miyazawa. A técnica possibilitou a decomposição regional 

dos resultados, contendo cada fluxo de troca, os efeitos mult ipl icadores diretos 

e indiretos, e suas ligações em termos de poluição interna e externa. Os 

resultados reforçam que países onde há leis mais brandas sobre o meio 

ambiente, mais especif icamente sobre a emissão de carbono, estão mais aptos 

a possuir indústrias intensivas em poluentes. Ass im, os autores reforçam a 

importância de que uma forte política seja implantada não só em países 

desenvolvidos. 

Nesse contexto, torna-se relevante avaliar a relação entre 

interdependência produtiva, geração de valor adicionado e a pressão dissipada 

sobre o meio ambiente. Anál ises que combinam informações da estrutura 

produtiva e emissões, como a proposta do presente trabalho, podem contribuir 

com a discussão. 
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3. M E T O D O L O G I A 

3.1 . MODELO DE INSUMO-PRODUTO 

Para a análise da relação entre interdependência produtiva, geração de 

valor e pressão dissipada sobre o meio ambiente no Arranjo Populacional de 

Curitiba, restante do Paraná e restante do Brasil, este trabalho utiliza o modelo 

de insumo-produto inter-regional (IP-IR). 

A util ização dos modelos IP-IR com questões ambientas cresceu 

signif icativamente dada a sua capacidade de avaliar a relação entre estrutura 

produtiva, poluição setorial e uso de recursos naturais (GUILHOTO, 2011). 

Portanto, conforme destacado por Guilhoto (2011), a análise de insumo-produto 

tornou-se uma importante metodologia para avaliação de questões relacionadas 

ao meio ambiente. 

No sistema inter-regional, as regiões se relacionam por meio de f luxos de 

comércio entre os setores produtivos e os demais agentes da economia 

(MILLER; BLAIR, 2009; GUILHOTO, 2011). Conforme apresentado por Miller e 

Blair (2009), a produção dos n setores de uma economia, em termos matriciais, 

pode ser representado pela seguinte equação: 

x = Ax + f (1) 

em que x é o vetor de produção total; A é a matriz de coeficientes técnicos; e f 

é o vetor de demanda final. 

A partir de manipulações algébricas, é possível obter a equação básica 

do modelo de insumo-produto: 

x = (I - A ) - 1 f (2) 

em que (I - A ) - 1 = L representa a matriz inversa de Leontief. Os elementos da 

matriz L podem ser interpretados como a produção total do setor i que é 

necessária para a produção de uma unidade da demanda final do setor j. 

Além do modelo básico de insumo-produto, este trabalho utiliza o método 

de extração hipotética para mensurar a geração de valor e emissões de CO2 

incorporadas ao fluxo de comércio. A próxima seção descreve essas medidas, 

bem como o índice de intensidade relativa de emissões em relação à geração 

de valor. 
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3.2 EXTRAÇÃO HIPOTÉTICA 
3.2.1. VALOR ADICIONADO NOS FLUXOS DE COMÉRCIO 

Considerando um modelo de insumo-produto inter-regional com n regiões, 

e tendo o Restante do Mundo (RM) como um vetor coluna na demanda final, é 

possível reescrever a Equação (2) da seguinte forma: 

f 1n "X 1" 

-Xn 

L 1 1 

L n 1 

L 1 n 

L n n . 

f 11 

f n1 

f1RM 

f nRM 

(3) 

em que i é o vetor coluna com todos os elementos iguais a unidade. 

O valor adicionado na região 1 (PIB 1 ), segundo Los et al. (2016), pode 

ser representado por: 

P I B 1 = v 1 ( I - A ) " 1 » (4) 

em que v 1 é um vetor linha com os coeficientes de valor adicionado da região 1, 

ou seja, como primeiro elemento e zeros nas demais regiões (v 1 = [v̂  O]). 

Conforme Los et al. (2016), para atribuir o valor adicionado domést ico 

incorporado ao fluxo de comércio da região 1 para a região n, considera-se uma 

situação hipotética em que a região 1 não vende qualquer produto para a região 

n. Logo, para esse caso, o novo PIB hipotético é dado por: 

PIB1n = V 1 ( l - A 1 , n ) _ 1 f 1 , n (5) 

em que A* 1 n e f£ n são as matrizes hipotéticas de coeficiente técnicos e de 

demanda final, respectivamente. Essas matrizes são dadas por: 

0 [ A 1 1 -
A* = Un1

 - nn 

(6) 

r1,n — 

f 1 1 

jn1 

0 f 1RM 

(7) 
;nn fnRM 

Das Equações (4) e (5), torna-se possível definir o valor adicionado 

doméstico incorporado aos fluxos de comércio (DVA) da região 1 para a região 

n da seguinte forma: 
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D V A 1 n = P I B i - P I B * n (8) 

De forma similar, é possível atribuir a quantidade de valor doméstico 

adicionado nos fluxos de comércio da região 1 com todas as outras regiões (2, 

3, n) e vice-versa. 

3.2.2 EMISSÕES DE CO2 NOS FLUXOS DE COMÉRCIO 

Seguindo a mesma lógica do PIB, é possível determinar as emissões de 

CO2 (TCO2) da região 1 da seguinte forma: 

T C 0 2 1 = c 1 ( I - A ) " 1 f i (9) 

em que c 1 é o vetor linha com os coeficientes de emissões setoriais de CO2 na 

região 1, tendo c 1 como o primeiro elemento e zero nas demais regiões 

(C1 = [£ 1 O]). 

Para atribuir a quantidade de poluição, medida em emissões de CO2, 

incorporada ao fluxo de comércio da região 1 para a região n, considera-se 

também a situação hipotética em que a região 1 não vende qualquer produto 

para a região n: 

T C 0 2 t , n = C 1 ( l - A 1 f n ) " 1 f J f n i ( 1 0 ) 

em que A * 1 n e f £ n são representados pelas Equações (6) e (7), respectivamente. 

Considerando as Equações (9) e (10), é possível definir poluição total 

incorporada ao fluxo de comércio (DTCO2) da região 1 para a região n: 

D T C 0 2 l n = T C 0 2 ! - T C 0 2 i n (11) 

3.2.3. ÍNDICE DE INTENSIDADE DE EMISSÃO DE CO2 

O índice de intensidade de emissão de CO2 é baseado nas informações 

do valor doméstico adicionado (DVA) e nas emissões de CO2 incorporadas aos 

fluxos de comércio (DTCO2). Vale ressaltar que o índice aqui proposto se baseia 

no índice de intensidade de água proposto por Haddad, Mengoub e Vale (2020). 
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Portanto, o índice é calculado em três etapas. Primeiro, calcula-se a 

importância relativa de cada valor adicionado domést ico incorporado aos fluxos 

de comércio ( I D V A ) : 

I DVA _ D V A n , k , i = 1,2,..., n; j = 1,2,..., k; Vk * n 
DVAn, k

 ( ) 

em que n e ^ representam as regiões. 

O segundo passo consiste em calcular a importância relativa das 

emissões doméstica incorporadas aos fluxos de comércio ( i D T C O 2 ) : 

l S k C O 2 = r ^ n P T C Q 2 n , k , i = 1,2 n;j = 1,2 k; Vk * n 

DTC02n,k 
(13) 

Por f im, no terceiro passo, calcula-se a importância relativa de cada fluxo 

em termos de valor doméstico adicionado ( I D V A ) e emissões ( i D T C O 2 ) a partir do 

seguinte índice: 

ITC02n,k = I D T C O 2 / I D V A , i = 1,2 n; j = 1,2 k; Vk * n (14) 

Simi larmente aos demais resultados, é possível obter n ITCO2 para cada 

região. O ITCO2 pode ser interpretado da seguinte forma: (i) se maior que 1, o 

fluxo de comércio em questão é mais intenso em emissões do que em valor 

adic ionado; e (ii) caso seja menor que 1, o fluxo de comércio em questão é mais 

intenso em valor adicionado do que em emissões. 

Em outras palavras, o índice de intensidade de emissões com base no 

comércio permite observar os f luxos de comércio entre Curit iba, Restante do 

Arranjo Populacional de Curit iba, Restante do Estado do Paraná e Restante do 

Brasil em termos de geração de valor e pressão sobre o meio ambiente 

(emissões de CO2) . 
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4. B A S E D E D A D O S 

A análise para a região Curit iba, Restante do Arranjo Populacional de 

Curitiba, Restante do Estado do Paraná e Restante do Brasil, é dada por um 

modelo de insumo-produto inter-regional. Para tal, util iza-se a matriz inter-

regional de Insumo-Produto para o Arranjo Populacional de Curit iba para o ano 

de 2015 est imada por Haddad, Araújo e Perobelli (2020). Conforme destacado 

pelos autores, a matriz é gerada a partir do método Interregional Input-Output 

Adjustment System (IIOAS). O método apresenta considerável consistência com 

as informações da matriz insumo-produto nacional. 

A matriz contém 22 setores produtivos e 4 regiões, conforme detalhado 

nas Tabelas 1 e 2. 

TABELA 1 - LISTA DE SETORES 
Id Descrição 

1 Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 
2 Indústrias extrativas 
3 Produtos alimentares 
4 Máquinas e equipamentos 
5 Outras indústrias de manufatura 
6 Eletricidade e gás 
7 Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 
8 Construção 
9 Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 
10 Transporte, armazenagem e correio 
11 Alojamento e alimentação 
12 Informação e comunicação 
13 Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 
14 Atividades imobiliárias 
15 Atividades científicas, profissionais e técnicas 
16 Atividades administrativas e serviços complementares 
17 Administração pública, defesa e seguridade social 
18 Educação 
19 Saúde humana e serviços sociais 
20 Artes, cultura, esporte e recreação 
21 Outras atividades de serviços 
22 Serviços domésticos 

Fonte: Elaboração própria baseado em Haddad et al. (2020). 
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TABELA 2 - LISTA DAS REGIÕES 
CÓDIGOS REGIÕES 

R1 Município de Curitiba 

R2 Restante do Arranjo Populacional de Curitiba 
R3 Restante do Estado de Paraná 
R4 Restante do Brasil 

Fonte: Elaboração própria baseado em Haddad et al. (2020). 

O Arranjo Populacional de Curitiba conta com 17 municípios, conform 

apresentado na Tabela 3. 

TABELA 3 - LISTA DOS MUNICÍPIOS 

CÓDIGOS MUNICÍPIOS 

4100400 Almirante Tamandaré 

4119509 Piraquara 
4125506 São José dos Pinhais 

4101804 Araucária 
4102307 Balsa Nova 

4103107 Bocaiúva do Sul 
4104006 Campina Grande do Sul 

4104204 Campo Largo 
4104253 Campo Magro 

4105805 Colombo 
4106209 Contenda 

4106902 Curitiba 
4107652 Fazenda Rio Grande 

4111258 Itaperuçu 
4114302 Mandirituba 

4120804 Quatro Barras 
4122206 Rio Branco do Sul 

4119152 Pinhais 
Fonte: Elaboração própria baseado em Haddad et al. (2020). 

Os Quadros a seguir apresentam uma síntese da MIP para as regiões 

de Curitiba (R1), Restante do Arranjo Populacional de Curitiba (R2), Restante do 

Estado do Paraná (R3) e Restante do Brasil (R4). O Quadro 1 apresenta uma 

síntese da MIP em termos de fluxos monetários agregados. Constam nos 

quadros os f luxos de consumo intermediário, demanda final, importações e 

exportações. 



17 

QUADRO 1 - SÍNTESE DA MIP PARA O ARRANJO POPULACIONAL DE CURITIBA 

Síntese MIP 
Consumo Intermediário 

R1 R2 R3 R4 
R1 29.933 2.747 2.193 15.992 
R2 3.476 31.398 4.445 31.004 
R3 1.499 2.446 91.791 84.264 
R4 12.117 28.626 94.832 3.731.177 

Importações 6.418 11.088 20.474 501.084 
Impostos sobre 

produto 4.357 6.095 14.271 339.541 

Valor Adicionado 67.383 48.652 210.592 4.828.974 
TOTAL 125.184 131.052 438.598 9.532.035 

Investimento + Família + Governo + 
I S F L S F Exportações 

Variação 
de 

Estoque R1 R2 R3 R4 
Exportações 

Variação 
de 

Estoque 
42.858 1.390 3.405 22.510 4.336 -180 
2.584 19.488 3.320 25.147 11.335 -1.145 
1.525 871 126.520 91.453 39.536 -1.305 

10.934 8.590 93.903 4.857.607 711.825 -17.577 
3.962 2.031 12.357 284.086 0 1.113 

5.070 2.581 22.042 446.130 99 0 

0 0 0 0 0 0 
66.933 34.952 261.547 5.726.933 767.131 -19.096 

FONTE: MIIP do Arranjo Populacional de Curitiba (Haddad, Araújo e Perobelli, 2020). 
NOTA: R1 - Curitiba, R2 - Restante do Arranjo Populacional de Curitiba, R3 - Restante do Estado do Paraná e R4 - Restante do Brasil. 

TOTAL 

125.184 
131.052 
438.598 

9.532.035 
842.614 

840.186 

5.155.601 
17.065.270 

QUADRO 2 - SÍNTESE DA MIP PARA O ARRANJO POPULACIONAL DE CURITIBA: ÓTICA DA DEMANDA 

Síntese MIP 
Consumo Intermediário Investimento + Família + Governo + 

I S F L S F Exportações 
Variação 

de 
Estoque 

TOTAL 
R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 

Exportações 
Variação 

de 
Estoque 

TOTAL 

R1 23,91% 2,10% 0,50% 0,17% 64,03% 3,98% 1,30% 0,39% 0,57% 0,94% 0,73% 
R2 2,78% 23,96% 1,01% 0,33% 3,86% 55,76% 1,27% 0,44% 1,48% 6,00% 0,77% 
R3 1,20% 1,87% 20,93% 0,88% 2,28% 2,49% 48,37% 1,60% 5,15% 6,84% 2,57% 
R4 9,68% 21,84% 21,62% 39,14% 16,34% 24,58% 35,90% 84,82% 92,79% 92,05% 55,86% 

Importações 5,13% 8,46% 4,67% 5,26% 5,92% 5,81% 4,72% 4,96% 0,00% -5,83% 4,94% 
Impostos sobre 

produto 3,48% 4,65% 3,25% 3,56% 7,58% 7,39% 8,43% 7,79% 0,01% 0,00% 4,92% 

Valor Adicionado 53,83% 37,12% 48,01% 50,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,21% 
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

FONTE: MIIP do Arranjo Populacional de Curitiba (Haddad, Araújo e Perobelli, 2020). 
NOTA: R1 - Curitiba, R2 - Restante do Arranjo Populacional de Curitiba, R3 - Restante do Estado do Paraná e R4 - Restante do Brasil. 
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QUADRO 3 - SÍNTESE DA MIP PARA O ARRANJO POPULACIONAL DE CURITIBA: ÓTICA DA OFERTA 

Consumo Intermediário 
Síntese MIP 

R1 R2 R3 R4 

R1 23,91% 2,19% 1,75% 12,77% 
R2 2,65% 23,96% 3,39% 23,66% 
R3 0,34°% 0,56% 20,93% 19,21% 
R4 0,13°% 0,30% 0,99% 39,14% 

FOREIGN 0,76% 1,32% 2,43% 59,47% 
Impostos sobre 

0,52°% 0,73% 1,70% 40,41% 
produto 

0,52°% 0,73% 1,70% 40,41% 

Valor Adicionado 1,31% 0,94% 4,08% 93,66% 
TOTAL 0,73% 0,77% 2,57% 55,86% 

Investimento + Família + Governo + ISFLSF 
Exportações 

Variação 
de 

Estoque R1 R2 R3 R4 
Exportações 

Variação 
de 

Estoque 
34,24% 1,11% 2,72% 17,98% 3,46% -0,14% 
1,97% 14,87% 2,53% 19,19% 8,65% -0,87% 
0,35% 0,20% 28,85% 20,85% 9,01% -0,30% 
0,11% 0,09% 0,99% 50,96% 7,47% -0,18% 
0,47% 0,24% 1,47% 33,71% 0,00% 0,13% 

0,60% 0,31% 2,62% 53,10% 0,01% 0,00% 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
0,39% 0,20% 1,53% 33,56% 4,50% -0,11% 

FONTE: MIIP do Arranjo Populacional de Curitiba (Haddad, Araújo e Perobelli, 2020). 
NOTA: R1 - Curitiba, R2 - Restante do Arranjo Populacional de Curitiba, R3 - Restante do Estado do Paraná e R4 - Restante do Brasil. 

TOTAL 

100,00% 
100,00% 
100,00%  
100,00% 
100,00% 

100,00% 

100,00% 
100,00% 
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O Quadro 2 apresenta uma síntese pela ótica da demanda, no qual é 

possível observar que no ano de 2015 a região de Curitiba (R1) demandou mais 

de 6 0 % de bens finais da sua própria região. Já sua demanda em relações as 

demais regiões somam um total de 22,48%. Para o restante do Arranjo 

Populacional de Curitiba (R2), observa-se uma demanda por bens finais da sua 

própria região no total de 55,76%. Para o restante do Estado do Paraná (R3), 

48 ,37% foram demandados de sua própria região e 35 ,90% por bens finais do 

restante do Brasil (R4). O restante do Brasil (R4), por sua vez, demanda 84,82% 

de bens finais da própria região. 

O Quadro 3, apresenta uma síntese dos f luxos pela ótica da oferta. 

Destaca-se a região de Curitiba (R1), com 34,24% de vendas para a sua própria 

região em termos de demanda final. Para as demais regiões, restante do Arranjo 

de Curitiba (R2), restante do Estado do Paraná (R3), e restante do Brasil (R4), 

as vendas para a própria região foram de 14,87%, 28,85%, 50,96%, 

respectivamente. 

Além dos dados da matriz de insumo-produto, este trabalho utiliza os 

dados de emissões do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de 

Gases de Efeito Estufa (SEEG) para o ano de 2015. Os dados foram coletados 

para o Brasil e os mesmos coeficientes de intensidade de emissões foram 

utilizados para as quatro regiões do modelo. 
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5. R E S U L T A D O S 

5.1 . GERAÇÃO DE VALOR ADICIONADO E PERCENTURAL DE GERAÇÃO 

PARA OS FLUXOS DE COMÉRCIO 

Para avaliar a geração de valor incorporada aos fluxos de comércio, a 

Tabela 4 apresenta os resultados da extração hipotética entre as regiões em 

termos de valor adicionado. Tem-se, portanto, o valor adicionado incorporado 

aos fluxos de comércio entre as regiões da matriz de insumo-produto - Curitiba, 

Restante do Arranjo Populacional de Curitiba, Restante do Estado do Paraná e 

Restante do Brasil. 

TABELA 4 - GERAÇÃO DE VALOR ADICIONADO NOS FLUXOS INTERREGIONAIS DE 
COMÉRCIO 

milhões/R$ 

REGIÕES R1 R2 R3 R4 TOTAL 

R1 - Curitiba - 3293,86 4555,37 30836,02 38685,25 

R2 - Restante do Arranjo Pop. 
de Curitiba 3688,80 - 4894,83 35683,77 44267,39 

R3 - Restante do Estado do 
Paraná 2004,37 2228,31 - 119363,25 123595,93 

R4 - Restante do Brasil 22503,41 36376,60 184079,30 - 242959,31 

TOTAL 28196,58 41898,77 193529,50 185883,03 449507,88 

Fonte: Elaboração própria (2021). 
NOTA: R1 - Curitiba, R2 - Restante do Arranjo Populacional de Curitiba, R3 - Restante do Estado do 
Paraná e R4 - Restante do Brasil. 

A Tabela 5 apresenta uma análise percentual do valor adicionado 

incorporado ao f luxo de comércio pelo lado da oferta. É possível notar que as 

maiores porcentagens estão diretamente ligadas a região restante do Brasil (R4) 

e restante do Estado do Paraná (R3). Para Curitiba (R1) e restante do Arranjo 

Populacional de Curitiba (R3) , cabe destacar a geração de valor no f luxo com a 

região do restante do Brasil (R4). No caso da capital , Curitiba (R1) , destaca-se 

também a geração de valor no f luxo com o restante do Estado do Paraná (R3). 
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TABELA 5 - PERCENTUAL DE GERAÇÃO DE VALOR ADICIONADO NOS FLUXOS 
INTERREGIONAIS DE COMÉRCIO (%) 

REGIÕES 

R1 - Curitiba 

R2 - Restante do Arranjo Pop. de Curitiba 

R3 - Restante do Estado do Paraná 

R4 - Restante do Brasil 

TOTAL 

R1 R2 R3 R4 TOTAL 

- 8,51% 11,78% 79,71% 100,00% 

8,33% - 11,06% 80,61% 100,00% 

1,62% 1,80% - 96,58% 100,00% 

9,26% 14,97% 75,77% - 100,00% 

6,27% 9,32% 43,05% 41,35% 100,00% 
Fonte: Elaboração própria (2021). 
NOTA: R1 - Curitiba, R2 - Restante do Arranjo Populacional de Curitiba, R3 - Restante do Estado do 
Paraná e R4 - Restante do Brasil. 

5.1.2. VOLUME DE EMISSÕES E PERCENTUAL NOS FLUXOS 
INTERREGIONAIS DE COMERCIO 

As Tabela 6 e 7 apresentam os resultados em termos de emissões de 

CO2. A Tabela 6 apresenta o volume de emissões incorporadas aos f luxos de 

comércio entre as regiões da matriz. É possível notar que a poluição total 

incorporada aos f luxos de comércio de Curitiba (R1) com as demais regiões é de 

é de 2.216.577,8 milhões ton/CO2, com relação aos seus fluxos. Nota-se uma 

parcela significativa atrelada as suas trocas com o restante do Brasil (R4) , 

1.826.559,7 milhões ton/CO2. 

TABELA 6 - VOLUME DE EMISSÕES NOS FLUXOS INTERREGIONAIS DE COMÉRCIO 
ton/CO2 

REGIÕES R1 R2 R3 R4 TOTAL 

R1 - Curitiba - 159799,0 230219,1 1826559,7 2216577,8 

R2 - Restante do Arranjo 
Pop. de Curitiba 823766,6 - 1069330,9 7634879,5 9527977,1 

R3 - Restante do Estado 
do Paraná 1670360,9 1402026,8 - 75884875,7 78957263,5 

R4 - Restante do Brasil 8591525,1 9482519,7 64635742,3 - 82709787,2 

TOTAL 11085652,7 11044345,6 65935292,3 85346314,9 173411605,7 

Fonte: Elaboração própria (2021). 
NOTA: R1 - Curitiba, R2 - Restante do Arranjo Populacional de Curitiba, R3 - Restante do Estado do 
Paraná e R4 - Restante do Brasil. 

A Tabela 7, por sua vez , apresenta o volume de emissões em valores 

percentuais. Como mencionado anteriormente, Curitiba (R1) tem uma relação de 

comércio forte com o restante do Brasil (R4) e, consequentemente, apresenta 

uma parcela significativa de emissões atreladas ao comércio com a região, cerca 
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de 82,40%. Em comparação, as participações com as demais regiões somam 

um total de 17,6% no percentual das emissões. 

A região do restante do Arranjo Populacional de Curitiba (R2) tem uma 

relação mais intensa com o restante do Estado do Paraná (R3). O restante do 

Brasil (R4), por sua vez, apresenta maior relação, em termos relativos, com o 

restante do Estado do Paraná (R3) , cerca de 78,15%. 

TABELA 7 - PERCENTUAL DE EMISSÕES NOS FLUXOS INTERREGIONAIS DE 

REGIÕES R1 R2 R3 R4 TOTAL 

R1 - Curitiba - 7,21% 10,39% 82,40% 100,00% 

R2 - Restante do Arranjo Pop. De Curitiba 8,65% - 11,22% 80,13% 100,00% 

R3 - Restante do Estado do Paraná 2,12% 1,78% - 96,11% 100,00% 

R4 - Restante do Brasil 10,39% 11,46% 78,15% - 100,00% 

TOTAL 6,39% 6,37% 38,02% 49,22% 100,00% 
Fonte: Elaboração própria (2021). 
NOTA: R1 - Curitiba, R2 - Restante do Arranjo Populacional de Curitiba, R3 - Restante do Estado do 
Paraná e R4 - Restante do Brasil. 

5.1.3. ÍNDICE DE INTENSIDADE DE EMISSÕES E COEFICIENTES DE 
GERAÇÃO DE VALOR 

As Tabelas 8 e 9 apresentam os coeficientes referentes a geração de valor 

e volume de emissões entre as trocas comerciais de cada região, 

respectivamente. Tais coeficientes são necessários para o cálculo do Índice de 

Intensidade de Emissões no Fluxo Comercial apresentado na Tabela 10. Vale 

destacar que os coeficientes mostram a importância relativa de cada fluxo no 

total de geração de valor e emissões. 

TABELA 8 - COEFICIENTES DE GERAÇÃO DE VALOR NOS FLUXOS COMERCIAIS 

REGIÕES R1 R2 R3 R4 
R1 - Curitiba - 0,0073 0,0101 0,0686 
R2 - Restante do Arranjo Pop. de Curitiba 0,0082 - 0,0109 0,0794 
R3 - Restante do Estado do Paraná 0,0045 0,0050 - 0,2655 
R4 - Restante do Brasil 0,0501 0,0809 0,4095 -

Fonte: Elaboração própria (2021). 
NOTA: R1 - Curitiba, R2 - Restante do Arranjo Populacional de Curitiba, R3 - Restante do Estado do 
Paraná e R4 - Restante do Brasil. 
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TABELA 9 - COEFICIENTES DE VOLUME DE EMISSÕES NOS FLUXOS COMERCIAIS 

REGIÕES R1 R2 R3 R4 
R1 - Curitiba - 0,0009 0,0013 0,0105 
R2 - Restante do Arranjo Pop. de Curitiba 0,0048 - 0,0062 0,0440 
R3 - Restante do Estado do Paraná 0,0096 0,0081 - 0,4376 
R4 - Restante do Brasil 0,0495 0,0547 0,3727 -

Fonte: Elaboração própria (2021). 
NOTA: R1 - Curitiba, R2 - Restante do Arranjo Populacional de Curitiba, R3 - Restante do Estado do 
Paraná e R4 - Restante do Brasil. 

A Tabela 10 apresenta o índice de intensidade de emissões no fluxo do 

comércio entre as regiões da matriz de insumo-produto. Os valores maiores que 

um, destacados em vermelho, mostram que há uma maior pressão sobre o meio 

ambiente (emissões de CO2) do que geração de valor. O inverso é válido para 

os valores menores do que a unidade. 

TABELA 10 - ÍNDICE DE INTENSIDADE DE EMISSÕES NO FLUXO COMERCIAL 

REGIÕES R1 R2 R3 R4 

R1 - Curitiba - 0,13 0,13 0,15 

R2 - Restante do Arranjo Pop. De Curitiba 0,58 - 0,57 0,55 

R3 - Restante do Estado do Paraná 2,16 1,63 - 1,65 

R4 - Restante do Brasil 0,99 0,68 0,91 -
Fonte: Elaboração própria (2021). 
NOTA: R1 - Curitiba, R2 - Restante do Arranjo Populacional de Curitiba, R3 - Restante do Estado do 
Paraná e R4 - Restante do Brasil. 

A região do restante do Estado do Paraná (R3) teve, em todos os seus 

resultados, valores maiores do que um. Dessa maneira, em todos os casos, a 

pressão dissipada sobre o meio ambiente foi maior do que o valor adicionado 

gerado pela região em questão. 

Em relação as demais regiões, observa-se valores menores que u m , 

destacados em verde. Os fluxos de comércio de Curitiba (R1) , por exemplo, 

geram mais valor adicionado do que pressão sobre o meio ambiente em termos 

de emissões de CO2. A região do restante do Arranjo do Paraná (R3) também 

se destaca posit ivamente. 

O mesmo é válido para os f luxos de comércio do restante do Brasil (R4). 

Entretanto, neste caso, os índices ficam muito próximos da unidade no comércio 

com Curitiba (R1) e com o Restante do Estado do Paraná (R3). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os problemas ambientais tornaram-se extremamente recorrentes e as 

conseqüências do aquecimento global podem ser vistas em diversas localidades 

do globo terrestre, como o derretimento das geleiras, as temperaturas recordes 

registradas na Europa, tempestades e desastres naturais. Com isso, estudos 

sobre os gases de efeito estufa (GEE), em especial carbono (CO2), estão cada 

vez mais presentes na literatura. 

Com base nisso, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a relação 

entre interdependência produtiva, geração de valor adicionado e a pressão 

dissipada sobre o meio ambiente no Arranjo Populacional de Curitiba e restante 

do Estado do Paraná. Para tal, foi utilizado o método de extração hipotética, a 

partir da matriz de insumo-produto do Arranjo Populacional de Curitiba para o 

ano de 2015 do Núcleo de Economia Regional e Urbana da USP (NEREUS) 

est imada por Haddad, Araújo e Perobelli (2020) e dados de emissões do Sistema 

de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG). 

De um modo geral, os resultados indicaram uma maior geração de valor 

nos f luxos de comércio de Curitiba do que pressão sobre o meio ambiente 

(emissões de CO2). Similarmente, o Restante do Arranjo Populacional de 

Curitiba se destaca com valores do índice de intensidade de emissões nos f luxos 

de comércio menores que um. 

No que concerne ao restante do Estado do Paraná, tem-se resultados 

negativos dados os índices maiores do que a unidade em todos os casos. Em 

outras palavras, neste último caso os f luxos de comércio geram, relativamente, 

maior pressão sobre o meio ambiente do que geram valor na economia. 

Dessa maneira, este trabalho contribui com a discussão ao apresentar 

uma análise que permite comparar o trade off entre geração de valor e pressão 

sobre o meio ambiente no contexto dos fluxos de comércio inter-regionais. 

Entretanto, a discussão foi feita de forma agregada. Portanto, uma proposta para 

trabalhos futuros é realizar uma análise desagregada dos resultados em termos 

setoriais para que se tenha uma melhor visão em termos de políticas públicas 

que olhem para o padrão de especial izações das regiões. 



25 

REFERÊNCIAS 

CAMARA, B. S.; MARTINS, P. S.; COSTA, L. N.; OLIVEIRA, V. S. Anál ise das 
emissões globais de CO2 a partir da regressão linear múltipla. Rev is ta Desaf ios. 
v. 7, n. 3, p. 199-208, 2020. 

CARVALHO, S. T.; PEROBELLI , S. F. Aval iação da intensidade de emissões de 
CO2 setoriais e na estrutura de exportações: um modelo inter-regional de 
insumo-produto São Paulo/restante do Brasil. E c o n o m i a Apl icada, v. 13, n. 1, 
p. 99-124, 2009. 

CARVALHO, S. T.; PEROBELLI , S. F.; SANTIAGO, S. F. International trade and 
emissions: the case of the Minas Gerais state — 2005. Energy E c o n o m i c s , v. 
40, p. 383-395, 2013. 

CUNHA, A. C.; SCALCO, R. P. Crescimento econômico brasileiro e emissão de 
CO2. R E D E S - Rev is ta de Desenvolvimento Regional , v. 18, n. 2, p. 214-230, 
2013. 

GUILHOTO, J. J. M. Análise de insumo-produto: teorias e fundamentos. 
Departamento de Economia (FEA), Universidade de São Paulo, 2011 . (MPRA 
Paper, n. 32566). 

HADDAD, E. A.; ARAÚJO, I. F.; PEROBELLI , F. S. Matriz Inter-regional de 
Insumo-Produto para o Arranjo Populacional de Curit iba, 2015. Núcleo de 
Economia Regional e Urbana da USP - NEREUS e Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas - FIPE, 2020. 

IMORI, D.; GUILHOTO, J. J. M. Brazil ian Productive Structure and C O 2 
e m i s s i o n s . Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm7abstract 
_ id=1830437> Acesso em: 5 mar. 2021 . 

LOS, B.; T IMMER, M. P.; DE VRIES, G. J. Tracing value-added and double 
counting in g r o s s exports: Comment. Amer ican Economic Review, v. 106, n. 
7, p. 1958-66, 2016. 

MILLER, R. E.; BLAIR, P. D. Input-output ana lys is : foundations and extensions. 
Cambridge University Press, 2009. 

PETERS, G. P.; HERTWICH, E. G. CO2 embodied in international trade with 
implications for global climate policy. Policy A n a l y s i s . v. 42, p. 1401-1407, 
2008. 

VALE, V. A.; PEROBELLI , F. S. Análise de Insumo-Produto: teoria e 
aplicações no R. NEDUR/LATES. Curitiba, PR: Edição Independente, 2020. 

VALE, V. A.; PEROBELLI , F. S.; CHIMELI, A. B. International trade, pollution, 
and economic structure: evidence on CO2 emissions for the North and the South. 
Economic Systems Research, v. 30, n. 1, p. 1-17, 2018. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm7abstract_id=1830437
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm7abstract_id=1830437


26 

APÊNDICES 

A1 - CÓDIGOS R (RStudio) 

Os cálculos desse trabalho foram realizados por meio do software R (RStudio), 
com base nos códigos disponibil izados por Vale e Perobelli (2020). Os códigos 
estão disponíveis abaixo: 

# Passos iniciais 
# Definição do diretório de trabalho 
setwd("") 

# Pacotes 
# Leitura dos pacotes 
l ibrary(openxlsx) 

# Base de Dados 
# Matriz Inter-regional de Insumo-Produto para o Arranjo Populacional de 
Curitiba, 2015 

# Importação dos dados com o pacote openxlsx 
Z <- read.xlsx("I IOAS_APCUR_2015.xlsx", 

sheet = "Z", 
colNames = FALSE) # Consumo intermediário 

y <- read.xlsx("I IOAS_APCUR_2015.xlsx", 
sheet = "y", 
colNames = FALSE) # Demanda final 

x <- read.xlsx("I IOAS_APCUR_2015.xlsx", 
sheet = "x", 
colNames = FALSE) # Valor Bruto da Produção (VBP) 

v <- read.xlsx("I IOAS_APCUR_2015.xlsx", 
sheet = "v", 
colNames = FALSE) # Valor adicionado 

sp <- read.xlsx("I IOAS_APCUR_2015.xlsx", 
sheet = "sp", 
colNames = FALSE) # Setor de pagamentos 

Setores <- read.xlsx("I IOAS_APCUR_2015.xlsx", 
sheet = "set", 
colNames = FALSE) # Setores 

Reg <- read.xlsx("I IOAS_APCUR_2015.xlsx", 
sheet = "reg", 
colNames = FALSE) # Regiões 

cco2 <- read.xlsx("I IOAS_APCUR_2015.xlsx", 
sheet = "cco2", 
colNames = FALSE) # Coeficientes de emissões 

# Mudança da classe dos objetos 
Z <- data.matrix(Z) # Consumo intermediário 
y <- data.matrix(y) # Demanda final 
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x <- data.matrix(x) # Valor Bruto da Produção 
x <- as.vector(x) # Valor Bruto da Produção 
v <- data.matrix(v) # Valor adicionado 
sp <- data.matrix(sp) # Setor de pagamentos 
cco2 <- data.matrix(cco2) # Coeficientes de emissões 

# Insumo-Produto 
A <- Z %*% diag(1 / x) # Matriz de coeficientes técnicos 
n <- length(x) # Número de setores 
I <- diag(n) # Matriz identidade 
B <- solve(I - A) # Matriz inversa de Leontief 

# Extração Hipótetica 
# Dados auxil iares 
nset <- 22 #Número de setores 
nreg <- 4 #Número de regiões 
vum <- matr ix(1, nrow = nreg + 2, ncol = 1) #Vetor linha com 1 
vum <- as.vector(vum) 
reg <- c(1:nreg) #Vetor de 1 até r (número de regiões) 

# Extração VA 
DVA <- matrix(0, nrow = nreg, ncol = nreg) 

for (i in 1:nreg) { 
for (j in 1:nreg) { 

II <- (reg[i] - 1) * nset + 1 
IF <- (reg[i] - 1) * nset + nset 
JI <- (reg[j] - 1) * nset + 1 
JF <- (reg[j] - 1) * nset + nset 

A M O D <- A 
Y M O D <- y 
AMOD[II : IF, JI:JF] <- 0 
YMOD[II : IF, j] <- 0 

cva <- sp / x 
tcva <- t(cva) 
cvas <- matrix(0, ncol = nset * nreg, nrow = 1) 
cvas[, II:IF] = tcva[, II:IF] 

PIB <- cvas %*% solve(I - A) %*% y %*% vum 

DVAij <- PIB - (cvas %*% solve(I - AMOD) %*% Y M O D %*% vum) 

DVA[i, j] <- DVAij 
} 

} 

# Extração CO2 
DTCO2 <- matrix(0, nrow = nreg, ncol = nreg) 
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for (i in 1:nreg) { 
for (j in 1:nreg) { 

II <- (reg[i] - 1) * nset + 1 
IF <- (reg[i] - 1) * nset + nset 
JI <- (reg[j] - 1) * nset + 1 
JF <- (reg[j] - 1) * nset + nset 

A M O D <- A 
Y M O D <- y 
AMOD[II : IF, JI:JF] <- 0 
YMOD[II : IF, j] <- 0 

cco2 <- cco2 
tcco2 <- t(cco2) 
cco2s <- matrix(0, ncol = nset * nreg, nrow = 1) 
cco2s[, II:IF] = tcco2[, II:IF] 

CO2 <- cco2s %*% solve(I - A) %*% y %*% vum 

DTCO2ij <- CO2 - (cco2s %*% solve(I - AMOD) %*% Y M O D %*% vum) 

DTCO2[i , j] <- DWTij 
} 

} 

# Exportando resultados 
# Criando o "workbooK" para receber os resultados 
wb <- createWorkbook() 

# Definindo as abas 
addWorksheet(wb, "EXT_I_VA") 
addWorksheet(wb, "EXT_I_CO2") 

# Salvando os resultados nas abas 
wri teData(wb, "EXT_I_VA", x = DVA, colNames = FALSE) 
wri teData(wb, "EXT_I_CO2", x = DWT, colNames = FALSE) 

# Exportando como arquivo XLSX 
saveWorkbook(wb, file = "Resultados.xlsx", overwrite = TRUE) 


