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Modelos econômicos e os 

modelos de EGC 

• Modelos na fronteira da modelagem econômica-
ambiental : equilíbrio geral computável (EGC).

• Os modelos de EGC são modelos que representam a
economia como um todo, pois descrevem as motivações
e comportamentos de todos os produtores e
consumidores, bem como do governo, dos investidores,
do setor externo e das famílias, em uma economia e as
ligações entre eles.

– Em suma, os modelos de EGC descrevem o fluxo circular da
renda e dos gastos em uma economia nacional.



O que são os modelos de EGC?

• Conjunto de equações que incorporam um 
histórico de conhecimentos econômicos, teóricos 
e empíricos

• Estrutura microeconômica detalhada (famílias, 
setores, etc)

• Características

– Captam importância da estrutura produtiva...

– Detalham os vínculos entre os setores, os fatores de 
produção, o governo, o resto do mundo...

– Inter-relações e dependência setorial e regional
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• Representa um esforço de síntese das principais estatísticas 

econômicas: de um lado, o Sistema de Contas Nacionais (SCN); 

de outro, as informações relativas às empresas, famílias e demais 

instituições  

• Retrata toda a atividade econômica, o somatório destas atividades

descreve o comportamento macroeconômico de uma economia,

incluindo o seu produto interno bruto (PIB), a poupança agregada

e investimento, o saldo da balança comercial, o déficit fiscal do

governo ou superávit.

 Perturbação exógena no ambiente econômico dimensionada  

através do cálculo do conjunto de variáveis endógenas da 

economia. 
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Modelos EGC



Banco de dados 
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1. Matriz de contabilidade social 

2. Matriz de insumo-produto;

3. Matrizes de comércio interestadual;

4. Comércio externo estadual por setor e porto de 

comercialização;

5. Consumo das famílias por produto e unidade da federação;

6. Contas regionais do Brasil;

7. Contas Nacionais;

8. Regionalização das Transações do setor público;

9. Regionalizações específicas da Pesquisa Industrial Anual e 

Pesquisa Anual dos Serviços;



Conjuntos de equações do modelo

1. Produção: decisão 
sobre insumos

2. Investimento: decisão 
sobre insumos 

3. Demanda das famílias

4. Demandas por 
exportações

5. Demandas do governo

6. Demandas por 
estoques

7. Demandas por 
margens

8. Equilíbrio de 
mercados

9. Equações de preços

10.Índices e agregados

11.Alocação do 
investimento

12.Mercado de trabalho

13.Decomposições
9



Fronteira da modelagem 
ambiental em modelos EGC

1. Módulo ambiental de emissões

2. Módulo de uso de água e energia

3. Módulo de uso da terra

4. Módulo de mineração

5. Módulo de exploração madeireira 
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DESMATAMENTO E A CONTRIBUIÇÃO ECONÔMICA DA FLORESTA NA

AMAZÔNIA



Evolução do desmatamento anual (1988- 2011) 
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Simulações

• Expansão do uso da terra nos setores da 
Agricultura e Pecuária na Amazônia Legal (AML)

• Expansão da área desmatada em relação a área 
ocupada pela agropecuária em cada microrregião 
no período entre 2006 e 2011.

• Capta a contribuição da floresta desmatada  neste 
período para o crescimento econômico e bem-
estar na AML, ou em outras palavras, o custo de 
oportunidade da redução do desmatamento na 
Amazônia Legal.



Metodologia

• REGIA – Modelo de Equilíbrio Geral Inter-Regional

Dinâmico para a Amazônia Legal Brasileira:

– Dinâmico

– Bottom-up

– Modelo de Uso da Terra

• O REGIA foi construído para analisar os impactos econômicos

e de uso da terra regionais de diferentes cenário na Amazônia.

– 30 mesorregiões

– 27 setores (18 setores agrícolas)
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Módulo do Uso da Terra - Demanda



• Baseado em Ferreira e Horridge (2011)

• Censo Agropecuário (1996 e 2006) e dados do INPE (Terraclass)
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Módulo do Uso da Terra - Oferta



Resultados agregados

•A produtividade da terra requerida para obter o mesmo crescimento do PIB 

nacional, evitando o desmatamento, seria de 6,68% entre 2006-2011.  

•Segundo Gasques et al, a produtividade da terra no Brasil cresceu 3,26% a.a. entre 

2000-05, o que indica que esta taxa seria factivel pois é de menos de 1% a.a.

•O desmatamento contribuiu com 

apenas 0.142% de aumento no 

PIB nacional entre 2006 e 2011. 

Cada Km2 desmatado na AML 

no período acrescentou ao PIB 

nacional (de 2011) apenas 75 mil 

reais, ou um total de R$ 5,9 

bilhões 
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QUANTO VALE A ÁGUA QUE USAMOS?

PROJEÇÕES DOS IMPACTOS ECONÔMICOS DE RESTRIÇÕES AO USO E

ELEVAÇÃO DE PREÇOS DA ÁGUA NA REGIÃO METROPOLITANA DE

BELO HORIZONTE





Escassez hídrica

Sistemas de abastecimento na região metropolitana de Belo Horizonte.
Fonte: ANA (2015)



RMBH –

água

Participação 

% no PIB da 

RMBH

Participação 

% na 

população da 

RMBH

Part. % do 

município no 

uso de agua 

residencial

Part. % do 

gasto com água 

no gasto total 

das familias

1 Baldim 0.20% 0.20% 0.10% 0.60%

2 Capim Branco 0.10% 0.20% 0.10% 1.30%

3 Jaboticatubas 0.20% 0.30% 0.30% 1.40%

4 Matozinhos 1.00% 0.70% 0.60% 0.50%

5 Florestal 0.10% 0.10% 0.10% 1.00%

6 Belo Horizonte 71.00% 48.70% 62.70% 1.10%

7 Betim 6.00% 8.00% 5.30% 0.70%

8 Brumadinho 0.40% 0.60% 0.70% 1.80%

9 Caete 0.30% 0.80% 1.50% 4.40%

10 Confins 0.10% 0.10% 0.10% 1.00%

11 Contagem 10.30% 12.20% 10.20% 0.90%

12 Esmeraldas 0.30% 1.30% 0.70% 2.30%

13 Ibirité 0.70% 3.40% 1.70% 2.20%

14 Igarape 0.20% 0.60% 0.50% 2.10%

15 Juatuba 0.40% 0.40% 0.30% 0.70%

16 Lagoa Santa 0.60% 0.90% 1.00% 1.50%

17 Mario Campos 0.00% 0.30% 0.20% 3.60%

18 Mateus Leme 0.30% 0.60% 0.40% 0.90%

19 Nova Lima 1.60% 1.50% 2.10% 1.20%

20 Pedro Leopoldo 0.90% 1.30% 1.00% 1.00%

21 Raposos 0.00% 0.30% 0.30% 6.00%

22 Ribeirao das Neves 0.90% 6.40% 3.30% 3.40%

23 Rio Acima 0.20% 0.20% 0.40% 2.30%

24 Sabara 0.80% 2.70% 1.40% 1.60%

25 Santa Luzia 1.30% 4.40% 2.50% 1.70%

26 Sao Joaquim de Bicas 0.30% 0.50% 0.30% 0.60%

27 Sao Jose da Lapa 0.20% 0.40% 0.30% 0.90%

28 Sarzedo 0.20% 0.50% 0.30% 2.10%

29 Vespasiano 0.70% 1.90% 1.00% 1.10%

30 Nova União 0.10% 0.10% 0.10% 0.80%

31 Taquaracu de Minas 0.10% 0.10% 0.10% 0.70%

32 Itaguara 0.20% 0.20% 0.40% 1.50%

33 Itatiaiucu 0.30% 0.20% 0.10% 0.40%

34 Rio Manso 0.10% 0.10% 0.10% 1.20%

100.00% 100.00% 100.00% 1.60%

Município



Restrição de oferta de água na 

RMBH

• Metodologia
– Modelo EGC para os 34 municípios da região 

metropolitana  de Belo Horizonte;
• Uso de agua por setores (agricultura, pecuária, indústria, 

serviços e residencial)

• Importância dos setores nos municípios (e.g. Serviços em 
BH; agricultura em Baldim)

• Simulação
• Restrição de 1% na oferta de água na Região Metropololitana 

de Belo Horizonte (em todos os municípios)

• Resultados: perdas de atividade econômica (PIB municipal) e 
de consumo das famílias; elevação de preços (“custo de 
vida”)



Por que Modelos EGC?

– Modelo permite captar efeitos de redução da oferta de água que modificam os preços 

relativos na economia

– Água, por exemplo, é cada vez mais considerada um bem econômico, devido ao uso 

competitivo que resulta em sua escassez

• Água como fonte para consumo das familias e insumo produtivo na agricultura, 

produção de alimentos, energia, papel ou produção de metal, por exemplo. 

– Mudanças nos preços relativos provocam substituições imperfeitas nos mercados de 

fatores primários e de bens e insumos, engendrando impactos sobre toda a 

economia. 

– Variações dos preços internos produzem alterações na demanda estrangeira que 

podem favorecer ou prejudicar as indústrias exportadoras e produzir efeitos sobre o 

restante do sistema produtivo

– Fenômeno que pode afetar diversos setores da economia, cujos efeitos podem se 

amplificar ou anular dentro da cadeia de inter-relações econômicas.



PIB

Indica a perda de atividade 

econômica decorrente da 

restrição de água, em 

relação ao cenário sem esse 

choque econômico.

Em regiões mais pobres, 

maior impacto.



Preços

Indica a elevação dos preços dos 

produtos (e.g. agrícolas e 

alimentos) decorrente da restrição 

de água, em relação ao cenário 

sem esse choque econômico.

•Efeito sobre o preço da água é de uma 

elevação média de 7,3% na RMBH, para 

uma redução de 1% no consumo total de 

água 

•Efeito total sobre o uso de água mostra-se 

inelástico na região, uma vez que a redução 

de consumo é 1/7 da elevação dos preços

•Meta de redução de 20% no consumo total 

de água da RMBH → necessário elevação de 

preços de 146%.



• Custo com a água para os setores produtivos e 
famílias é relativamente pequeno.

– Políticas de elevação de preços (multas) tendem a ter 
um impacto relativamente pequeno na redução de seu 
uso

– Políticas mais utilizadas em momentos de crise de 
abastecimento são de rodízio, que representam um 
corte direto na oferta (disponibilidade) do serviço

Conclusões


