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RESUMO 

 

CACHOLA, Celso da Silveira. A Pegada de Carbono das famílias brasileiras por 

meio da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF). 2022. Dissertação (Mestrado em 

Sustentabilidade) – Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2022.  

O objetivo deste trabalho foi analisar a Pegada de Carbono das famílias brasileiras com 

base na Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), 2008 e 2018, do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). A metodologia utilizada para quantificar a Pegada de 

Carbono das famílias brasileiras compreendeu três fontes de dados: i) Pesquisa de gastos 

das famílias, 2008 e 2018; ii) Matriz Leontief de contas brasileiras, ano 2010 e 2018; e 

iii) Inventário de emissões de dióxido de carbono, realizado com dados do Balanço Ener-

gético Nacional (BEN) 2009 e 2019 e do Inventário de Emissões Totais de Gases de 

Efeito Estufa no Brasil. Inicialmente, foi criado um modelo insumo-produto (MIP) asso-

ciado ao consumo de energia, que foi expandido para incluir as emissões de gases do 

efeito estufa. Em seguida, os resultados dos MIPs foram combinados com as informações 

das POFs. As famílias mais pobres, com renda mensal de até R$ 830,00 (em 2008) e R$ 

1.908,00 (em 2018), emitiram menos de 4,1 tCO2e/ano em 2008 e 3,81 tCO2e/ano em 

2018, em contrapartida, as famílias mais ricas, com renda mensal acima de R$ 10.375 em 

2008 e R$ 23.850,00 em 2018, emitiram cerca de 28,7 tCO2e/ano em 2008 e 25,94 

tCO2e/ano em 2018, quase 7 vezes mais do que as famílias mais pobres. Constatou-se que 

o consumo associado às famílias mais ricas está relacionado com mais emissões do que a 

média familiar brasileira, calculada em 8,75 tCO2e/ano em 2008 e 7,71 tCO2e/ano em 

2018. Assim, enquanto as famílias mais pobres, que representavam mais de 20% do total 

de famílias brasileiras em 2008, foram responsáveis por 10% do total de emissões, as 

famílias mais ricas foram responsáveis por 12% do total de emissões, embora represen-

tassem apenas 4% do total de famílias em 2008. Observou-se que a categoria alimentação 

perde importância à medida que a renda aumenta, enquanto o contrário ocorre nas cate-

gorias de bens e serviços. Para as famílias mais pobres, há grande importância na catego-

ria habitação, ocasionada principalmente pelo consumo de energia elétrica e GLP.  Os 

mais ricos devem diminuir o seu consumo e buscar alternativas que impliquem em menos 

emissões para diminuir a Pegada de Carbono. Mudar o estilo de vida faz parte da mitiga-

ção das mudanças climáticas. 
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Palavras-chave: Pegada de Carbono. Sustentabilidade. Modelo Insumo-produto. Pesquisa 

de Orçamento Familiar. Desigualdade, Consumo das famílias. 
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ABSTRACT 

 

CACHOLA, Celso da Silveira. The carbon footprint of Brazilian households through 

the Family Budget Survey (POF). 2022. Dissertation (Master in Sustainability) – Escola 

de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022.  

The main objective of this work has been analyzing the carbon footprint of Brazilian 

households based on the Family Expenditures Survey (POF), 2008 and 2018, carried out 

by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE). The methodology used to 

quantify the carbon footprint of Brazilian families comprised three data sources: i) House-

hold expenditures survey, 2008 and 2018; ii) Brazilian’s Leontief Matrix, year 2010 and 

2018; and iii) Energy consumption and carbon emissions inventory based on data from 

the National Energy Balance (BEN) 2009 and 2019 and the Inventory of Total Green-

house Gas Emissions in Brazil. Initially, an extended input-output (IO) model was cre-

ated. Then, results of the IO model were combined with the information from the POFs. 

The poorest families, with a monthly income of up to BRL 830.00 (in 2008) and BRL 

1,908.00 (in 2018), emitted less than 4.1 tCO2e /year in 2008 and 5.45 tCO2e /year in 

2018, on the other hand, the wealthiest families, with monthly income above BRL 10,375 

in 2008 and BRL 23,850.00 in 2018, emitted around 28.7 tCO2e/year in 2008 and 25.94 

tCO2e/year in 2018, almost 7 times more. It was found that the wealthiest households 

emit significantly more emissions than the Brazilian average, calculated at 8.75 

tCO2e/year in 2008 and 7.71 tCO2e/year in 2018. Thus, while the poorest families, which 

represented more than 20% of total Brazilian families in 2008, were responsible for 10% 

of total emissions, the richest families were responsible for 12% of total emissions, alt-

hough they represent only 4% of total families in 2008. It was observed that the food 

category loses importance as income increases, while the converse occurs for the catego-

ries of goods and services. For the poorest families, there is great importance in the hous-

ing category, caused mainly by the consumption of electricity and LPG. The wealthiest 

families should change their consumption patterns to reduce their carbon footprint. 

Changing lifestyles is part of climate change mitigation. 

Keywords: Carbon footprint. Sustainability. Input-output model. Family Budget Survey. 

Inequality. Family Consumption. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde meados do século XX a ação antrópica ocasionou o aquecimento do planeta 

em aproximadamente 1ºC (IPCC, 1990). A elevação da temperatura até o momento já 

resultou em profundas alterações nos sistemas humano e natural, incluindo o aumento das 

secas e alguns outros tipos de clima extremo, inundações, aumento do nível do mar e 

perda da biodiversidade  (IPCC, 2018). 

Algumas correntes de pensamento argumentam que o problema central das mu-

danças climáticas no planeta seria a explosão da população (overpopulation), enquanto 

outras vertentes de pensamento argumentam que o problema central é a explosão do con-

sumo, especialmente dos mais ricos (overconsumption) (ALVES, 2021). Entretanto, am-

bos os fatores têm sua parcela de responsabilidade e a humanidade já ultrapassou a capa-

cidade de carga da Terra e a Pegada Ecológica humana é significativamente maior que a 

biocapacidade do planeta (ALVES, 2021; STEFFEN et al., 2015). 

Apesar do aumento contínuo das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) nas 

últimas décadas - as emissões anuais de GEE cresceram 41% desde 1990, embora as 

emissões tenham caído substancialmente em 2016 (GE; FRIEDRICH, 2020) -, houve vá-

rias tentativas por meio da governança internacional para reduzi-las, como a Conferência 

das Partes (COP) 3, que originou o Protocolo de Quioto, a COP 21, que originou o Acordo 

de Paris, e mais recentemente a COP 26 de Glasgow. Entretanto, nenhuma política alcan-

çou resultados robustos que diminuíssem drasticamente as emissões de GEE 

(JAYARAMAN, 2015; MARTÍNEZ-ALIER, 2012). 

Além da inquietação das mudanças climáticas, o planeta vivencia uma disparidade 

econômica. As condições de vida são desiguais entre os diferentes lugares do mundo, 

sendo responsabilidade em grande parte das mudanças nos últimos dois séculos: em al-

guns lugares as condições de vida mudaram drasticamente para melhor, em outros mais 

lentamente (ROSER, 2013). Além da desigualdade entre países, com melhores oportuni-

dades nos países do norte e menor nos países do sul, há também a desigualdade dentro de 

países e sociedades, como as diferenças regionais, diferenças raciais, diferenças de gênero 

e desigualdade em outras dimensões, que estão fora do controle de qualquer indivíduo e 

injustas da mesma forma (ROSER, 2013). 

Nesse sentido, desigualdade econômica e mudança climática são questões urgen-

tes que têm escalado no topo da agenda política, mas as ações para mitigar ambas perma-

necem lentas (MILLWARD-HOPKINS; OSWALD, 2021) e deve-se atentar ao fato de 
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que as emissões globais de GEE são em grande parte responsabilidade das pessoas mais 

ricas (OXFAM, 2020). Nesse sentido, a quantificação das emissões de carbono por classe 

social permite uma análise com foco na Justiça Climática e na Desigualdade de Carbono, 

visto que esses dois conceitos podem ser utilizados para se referir às disparidades em 

impactos sofridos e responsabilidades quando se refere aos efeitos e causas da mudanças 

climáticas (MILANEZ; FONSECA, 2011; VAGHUL, 2016).  

Além da quantificação das emissões de carbono por classe social, é oportuno tam-

bém compreender os principais “drivers” na cadeia das emissões de GEE. Deve-se ir além 

do foco tradicional no local da produção e nos processos de fabricação, incluindo os im-

pactos ambientais do consumo ao longo de todo o ciclo de vida (LIFE CYCLE 

INITIATIVE, 2022). Desta forma, com base no Life Cycle Thinking, compreender os 

“drivers” nas emissões da cadeia de suprimentos permite identificar prioridades de inter-

venções com base nas áreas de maiores oportunidades de melhorias (SHIROSAKI 

MARÇAL DE SOUZA et al., 2021) e fornecer insumos informativos para as políticas 

públicas (MULLER et al., 2020). Nota-se que uma possível ferramenta de auxílio para 

quantificação das emissões em uma cadeia de suprimentos tendo como resultado final o 

consumo é a Pegada de Carbono. 

A Pegada de Carbono pode ser definida como o total de emissões de GEE, tanto 

de forma direta quanto indireta, causadas por indivíduos, famílias, eventos ou produtos 

(ABNT, 2021; INTERNATIONAL STANDARD, 2018). A mesma pode auxiliar na to-

mada de decisões de um consumo consciente, visto que dependendo das ações tomadas 

será contabilizada uma alta ou baixa Pegada de Carbono (THE NAVIGATOR 

COMPANY, 2020). Indivíduos ou famílias podem economizar significativas quantidades 

de carbono em uma cadeia, mudando seus hábitos alimentares e de mobilidade, e seus 

estilos de vida também (ARBEX; PEROBELLI, 2010; DUBOIS et al., 2019; MINX et 

al., 2009). 

Assim, o objetivo deste trabalho é analisar as emissões de carbono por uma ótica 

via consumo das famílias no Brasil, quantificando a energia consumida e a massa de 

emissões de GEE (diretamente e indiretamente) por classe social no país nos anos de 2008 

e 2018, utilizando como principal método o insumo-produto, que pode ser aplicado facil-

mente com dados abertos do governo brasileiro. 

Sequencialmente, o capítulo 2 deste documento detalhará o objetivo da pesquisa, 

o capítulo 3 abordará sua fundamentação teórica, o capítulo 4 explicará a metodologia 
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utilizada, o capítulo 5 mostrará os resultados obtidos e a discussão deles e o capítulo 6 as 

conclusões do autor. 
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2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

A contribuição deste trabalho é analisar as emissões de carbono – comparando a 

Pegada de Carbono por Classe Social (CS) - por uma ótica via consumo das famílias no 

Brasil, quantificando a energia consumida e a massa de emissões de GEE no país nos 

anos de 2008 e 2018. Neste trabalho utiliza-se os dados secundários da Pesquisa de Or-

çamento Familiar (POF), pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Es-

tatística (IBGE) periodicamente. O trabalho tem como objetivos específicos: 

• Comparar as pegadas de energia e carbono entre 2008 e 2018; 

• Quantificar os impactos diretos e indiretos das famílias em 2008 e 2018; 

• Analisar os principais “drivers” na cadeia de suprimentos, ou seja, as ati-

vidades econômicas que mais induziram impactos nas pegadas da famílias 

brasileiras; 

• Comparar as Pegadas de Carbono brasileiras com as Pegadas de Carbono 

de outras regiões. 

 Destaca-se que poucos esforços foram feitos para quantificar as diferenças na Pe-

gada de Carbono associada ao consumo doméstico em países de baixa e média renda, 

como os países da América Latina (ZHONG et al., 2020). Também, salienta-se que a 

formulação de medidas políticas direcionadas e eficazes para diminuição da Pegada de 

Carbono das famílias implica em uma compreensão completa dos padrões de consumo 

prevalecentes e das consequências ambientais associadas, portanto, é substancial investi-

gar e comparar comportamentos familiares e Pegadas de Carbono induzidos pelo estilo 

de vida (FROEMELT; WIEDMANN, 2020). 

Ademais, analisar as emissões de GEE considerando apenas o local da produção 

de bens possibilita a observação somente das emissões de forma direta, mas não a cadeia 

de suprimentos e o seu responsável, o consumo das famílias. As indústrias mudaram suas 

plantas e países ricos diminuíram seus lançamentos de carbono na atmosfera, mas conti-

nuam sendo os maiores responsáveis pelo aquecimento global, pois não diminuíram seu 

consumo (IVANOVA et al., 2017; MARTÍNEZ-ALIER, 2012). 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo procura-se abordar a fundamentação do trabalho, e o mesmo se 

divide em quatro subcapítulos: (i) Avaliação do ciclo de vida e modelo insumo-produto, 

que abarcou a fundamentação do método, (ii) Desigualdade dentre as emissões de car-

bono, que abarcou trabalhos que descrevem a desigualdade entre as Pegadas de Carbono 

familiar, (iii) Busca avançada na base de dados Scopus, que abarcou trabalhos relaciona-

dos às Pegadas de Carbono familiar e a outros temas diversos e (iv) Pegada de Carbono 

familiar e as metas de redução de emissões previstas no Acordo de Paris. Na busca avan-

çada, descrita no subcapítulo (iii), foram encontrados estudos que abordaram a desigual-

dade dentre as Pegadas de Carbono também, mas essas referências foram analisadas no 

subcapítulo (ii), evitando assim a repetição do tema. 

3.1 Avaliação do ciclo de vida e modelo insumo-produto 

Recentemente, a Pegada de Carbono tornou-se relevante na discussão pública so-

bre mudança climática e no panorama holístico das emissões de carbono, atraindo consu-

midores, companhias, governos, organizações não governamentais (ONGs) e organiza-

ções internacionais, como a think tank EcoEquity (ECOEQUITY, 2020; MINX et al., 

2009). Apesar de ser considerado um termo novo, a Pegada de Carbono é uma ferramenta 

que foi desenvolvida há algum tempo. Geralmente, a Pegada de Carbono dos produtos 

refere-se a análise de ciclo de vida (ACV), com escopo voltado para a avaliação do im-

pacto pelo potencial de aquecimento global (INTERNATIONAL STANDARD, 2018).  

As ACVs tradicionalmente usam métodos com relações lineares para abordar os 

impactos causados no escopo do estudo. Esses métodos geralmente são distinguidos 

como: (i) de processo, (ii) insumo-produto e (iii) híbrida. A ACV de processos baseia-se 

em informações detalhadas em nível de processo refletindo como os processos unitários 

de um sistema de produto estão interconectados por meio de fluxos de materiais. A ACV 

por modelo insumo-produto (MIP) registra os fluxos intersetoriais das atividades produ-

tivas de uma economia. A ACV híbrida é a combinação entre os dois métodos citados 

anteriormente (YANG et al., 2017). 

A análise de insumo-produto foi consolidada pelo economista russo Wassily Le-

ontief no final dos anos 1930 e como reconhecimento o mesmo ganhou posteriormente o 

Prêmio Nobel em Ciência Econômica em 1973, e frequentemente o MIP é referido como 

modelo Leontief. O termo análise interindustrial também é usado, uma vez que o 
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propósito fundamental da estrutura do MIP é analisar a interdependência das indústrias 

em uma economia. Atualmente, os conceitos básicos estabelecidos por Leontief são com-

ponentes-chave de muitos tipos de análise econômica e a análise insumo-produto é um 

dos métodos mais amplamente aplicados em economia (MILLER; BLAIR, 2009). Desde 

o final da década de 1960 a estrutura do insumo-produto foi ampliada por muitos pesqui-

sadores para quantificar a poluição ambiental associada à atividade interindustrial 

(MILLER; BLAIR, 2009), e o próprio Leontief forneceu uma das principais extensões 

metodológicas que, desde então, foi amplamente aplicada e ainda mais difundida 

(LEONTIEF, 1970; MILLER; BLAIR, 2009). 

Atualmente, os MIPs podem ser usados para entender os padrões de consumo e 

estilo de vida, fornecendo ferramentas para a Pegada de Carbono familiar. Em um MIP, 

o estilo de vida geralmente refere-se ao padrão de gastos de um grupo de pessoas ou 

famílias, como será abordado neste trabalho. 

3.2 Desigualdade dentre as emissões de carbono 

Mundialmente, estima-se que o consumo familiar seja responsável por mais de 

72% das emissões de GEE (o restante das emissões advêm do consumo de órgãos gover-

namentais). Entretanto, pouco se sabe sobre os padrões de tais emissões e seus fatores 

determinantes. As emissões também tendem a aumentar no futuro, devido ao aumento do 

consumo energético, produto do crescimento populacional e do acesso a melhores condi-

ções de vida (DUBOIS et al., 2019; MINX et al., 2013). 

As emissões de carbono estão fortemente correlacionadas, de maneira positiva, à 

renda familiar - tanto em uma determinada nação quanto entre as nações -. Estudiosos 

explicam que uma das causas básicas dessa relação “renda-carbono” é o aprisionamento 

do estilo de vida, ou seja, a incapacidade dos indivíduos de mudar seus hábitos de con-

sumo devido a estruturas, contexto e normas institucionalizadas (BOUCHER, 2016). 

Jones e Kammen (2001) elaboraram um estudo apoiado em um modelo matemá-

tico baseado no consumo das famílias norte-americanas. Os fatores de emissão para con-

sumo de comida, bens e serviços foram retirados do Economic Input-Output Life Cycle 

Assessment (EIO-LCA). Quantificou-se as emissões durante as fases de extração dos pro-

dutos consumidos, fabricação, resgate, uso e descarte deles. Foram utilizados dados de 

28 cidades e 12 grupos de renda, totalizando mais de 2.000 domicílios pesquisados 

(JONES; KAMMEN, 2011). 
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O estudo de Jones e Kammen (2011) concluiu que uma família norte-americana 

emitiu em 2005, em média, 48 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e). As 

categorias com maiores responsabilidades pelas emissões foram transporte, habitação e 

alimentação. As emissões associadas ao consumo das famílias norte-americanas são de 

80% do total, quando se considera somente as emissões pelo processo de energia, ou seja, 

pela queima dos combustíveis para gerar energia. 

Conforme Jones e Kammen (2011), as Pegadas de Carbono das famílias variaram 

por localização, renda e tamanho da família. Uma família de 3 pessoas que tinha uma 

renda de 100.000 USD por ano teve quase o dobro de Pegada de Carbono de um domicílio 

com 3 pessoas que teve uma renda anual de 30.000 USD. Outro detalhe importante, uma 

família de duas pessoas que tinha uma renda anual de 70.000 USD emitiu 52 tCO2e, 

enquanto uma família com a mesma renda, mas com 4 pessoas, emitiu 64 tCO2e. 

Feng, Hubacek e Song (2021) também realizaram um estudo sobre a Pegada de 

Carbono familiar norte-americana. Os resultados do trabalho mostraram que a Pegada de 

Carbono per capita no grupo de renda mais alta (renda anual superior a 200 mil USD com 

emissão de 32,3 tCO2e) é cerca de 2,6 vezes mais do que a Pegada de Carbono da renda 

mais baixa (renda anual inferior a 15 mil USD com emissão de 12,3 tCO2e). A alta Pegada 

de Carbono em grupos de renda nos Estados Unidos se deve em significativa parte à 

grande contribuição das emissões de aquecimento e resfriamento do ambiente interno e 

do transporte privado, fatos que refletem a estrutura das famílias e estilos de vida no país. 

Steen-Olsen, Wood e Hertwich (2012) construíram um MIP para quantificar as 

Pegadas de Carbono familiar norueguesas. Eles combinaram dados anuais da Consumer 

Expenditure Survey (CES) com o banco de dados do EXIOBASE 2 para 2007. Foi elabo-

rada uma série temporal de consumo entre 1999 e 2012, concluindo que uma família no-

rueguesa, em média, gastou 89.000 USD em 2012, emitindo 22,3 tCO2e. Houve um au-

mento de 26% das emissões quando comparadas a 2009, e o mesmo ocorreu com o valor 

de consumo (STEEN-OLSEN; WOOD; HERTWICH, 2016). 

Miehe et al. (2016) elaboraram um estudo para quantificar as emissões das famí-

lias alemãs. Eles usaram uma abordagem de ACV híbrida de insumo-produto multirregi-

onal, estudando uma amostra de 578 diferentes tipos de domicílios. O modelo incluiu 

emissões diretas e indiretas incorporadas nas categorias de transporte, habitação, alimen-

tação e bens e serviços. 

No MIP multirregional o sistema econômico não é descrito apenas em termos de 

indústrias interdependentes de uma determinada economia, mas também em termos de 
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várias regiões (economias) interrelacionadas. Em poucas palavras, o MIP multirregional 

abarca as conexões entres os setores econômicos de várias regiões ou países (LEONTIEF; 

STROUT, 1963). 

As Pegadas de Carbono familiar alemãs foram calculadas com base na Income 

and Expenditure Control Sample (EVS) de 2008, publicada pelo German Federal Statical 

Bureau. Conclui-se que uma família alemã, em média, tinha 2,1 pessoas, uma renda anual 

de 35 mil euros, emitindo 30 tCO2e (MIEHE et al., 2016). Também foi realizado um 

estudo na Alemanha para comparar as Pegadas de Carbono das famílias urbanas com as 

famílias rurais, concluindo que o efeito de densidade das cidades economiza algumas 

emissões de GEE, mas a singularização das famílias, maiores rendas e maiores oportuni-

dades de consumo nas cidades funcionam na direção oposta. Desta forma, os municípios 

menores e maiores estão praticamente em igualdade em termos de emissões de GEE per 

capita (GILL; MOELLER, 2018). 

Na China foi realizado um estudo em 2017 analisando as Pegadas de Carbono 

familiar chinesas. Descobriu-se que em 2012 os muito ricos (que viviam em áreas urba-

nas), que compreendiam 5% da população, induziram 19% da Pegada de Carbono total 

do consumo. A pegada média das famílias chinesas permaneceu relativamente baixa (1,7 

tCO2/cap), enquanto a da população rural e pobre urbana, classe que compreendia 58% 

da população, foi de 0,5 a 1,6 tCO2/cap. Na China, entre 2007 e 2012, a Pegada de Car-

bono familiar média aumentou 19%, com 75% do aumento devido ao consumo crescente 

de bens, serviços e alimentos da classe média urbana e dos ricos (WIEDENHOFER et al., 

2017).  

Zen et al. (2021) elaboraram um trabalho sobre a Pegada de Carbono na Malásia 

– um dos poucos estudos que abordam Pegada de Carbono em países em desenvolvimento 

– mostrando uma maior Pegada de Carbono nas áreas urbanas de alto nível (20,14 tCO2) 

em comparação à Pegada de Carbono nas áreas rurais (9,58 tCO2). Os resultados mostra-

ram os efeitos da urbanização e da expansão urbana nas Pegadas de Carbono. A urbani-

zação infere em maiores Pegadas de Carbono das famílias, visto que as pessoas nas cida-

des costumam ir a lugares como bares e restaurantes, usam mais aparelhos eletrônicos em 

casa, desfrutam de mais atividades em carbono e usam menos produtos orgânicos em 

comparação com os moradores de áreas rurais. 

Conforme um estudo de Tukker et al. (2014), elaborado com base nos dados do 

EXIOBASE, a Austrália obteve a maior Pegada de Carbono per capita, com uma quanti-

dade de aproximadamente de 27 tCO2e. Além de liderar o ranking de Pegada de Carbono 
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per capita, o país também liderou as Pegadas de Água (701 m³ por habitante) e de Terra 

(0,208 km² por habitante), ocupando também a segunda posição em termos de Pegada de 

Material (48 kt por habitante). 

Segundo o mesmo estudo, a pegada ambiental (quando se considera as Pegadas 

de Carbono, Água, Terra e Materiais) brasileira estava em torno ou abaixo da média mun-

dial. A Pegada de Carbono do Brasil, em um cenário multirregional, é especialmente 

baixo, refletindo um alto nível de dependência de bicombustíveis e energia hidrelétrica 

(TUKKER et al., 2014). 

Com os dados mostrados nos parágrafos anteriores pode-se notar que há uma 

grande demanda por carbono das famílias, sejam elas norte-americanas ou europeias, ur-

banas ou rurais. Expandindo a análise da Pegada de Carbono para um panorama global, 

existem grandes diferenças entre as pegadas dos mais pobres e a dos mais ricos. Em mé-

dia, para a faixa com menor renda, a Pegada de Carbono é de 1,6 tCO2e/ano enquanto a 

Pegada de Carbono média para pessoas de renda mais alta é 17,9 tCO2e/ano (HUBACEK 

et al., 2017a). 

Mundialmente em 2010 os mais ricos (pessoas de qualquer parte do planeta com 

renda superior a 23 USD1 por dia) representavam 10% da população, mas foram respon-

sáveis por 36% das emissões de GEE para o consumo de bens e serviços emitidos no 

processo ao longo das cadeias globais de abastecimento. Os mais pobres (pessoas com 

renda inferior a 2,97 USD por dia) representavam 50% da população global, mas foram 

responsáveis por 15% das emissões totais de GEE. A metade inferior, dos mais pobres, 

também incluía os extremamente pobres, mais de um bilhão de pessoas em 2010, que 

possuíam renda diária menor que 1,90 USD por dia e emitiram menos que 4% das emis-

sões de GEE (HUBACEK et al., 2017b).  

A parcela mais rica da população global compreende principalmente as popula-

ções dos países ricos, como os Estados Unidos da América (EUA), os países da União 

Europeia (UE), o Japão, a Austrália e o Canadá, além das elites dos países em desenvol-

vimento (como o Brasil) e das economias em transição. O aumento do rendimento con-

sequentemente remete a um aumento da Pegada de Carbono familiar, dificultando o 

 
1 O estudo levou em consideração a paridade do poder de compra (PPC). A PPC resumidamente é 

a taxa de conversão de moeda que elimina as diferenças de níveis de preços entre os países. Assim, as 

comparações entre os países refletem apenas diferenças no volume de bens e serviços adquiridos 

(UNESCO, 2021). 
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alcance das metas globais de mitigação de GEE (HUBACEK et al., 2017b). A Figura 1 

mostra um mapa com as emissões totais e per capita por país.  

 

Figura 1. Mapa de Emissões de Carbono, redimensionando os territórios de acordo com sua proporção nas 

emissões globais de dióxido de carbono e colorindo-os de acordo com suas emissões per capita. 

Fonte: (HENNIG, 2006). 

Para desacelerar as mudanças climáticas as famílias mais ricas terão que reduzir 

sua Pegada de Carbono, pois os ricos emitem GEE de forma excessiva. Quanto maior for 

a renda, maior será o volume de emissão. O desaceleramento das emissões não acontecerá 

sem grandes mudanças do estilo de vida das famílias ricas (ECOEQUITY, 2020b).  

Desta forma, é preciso erradicar a injustiça do carbono. Nos últimos 20-30 anos, 

a crise climática foi alimentada e o limite planetário de CO2 foi superado para aumentar 

o consumo dos já ricos, em vez de tirar as pessoas da pobreza (GORE; ALESTIG; 

RATCLIFF, 2020). O centro da mudança para uma sociedade global com equidade de 

carbono está nas famílias. Eles moldarão as futuras vias de emissões em formas comple-

xas e significativas, e são partes influentes em políticas climáticas com controle substan-

cial sobre os perfis de emissões em seus respectivos lares e países (DUBOIS et al., 2019). 

3.3 Busca avançada na base de dados Scopus 

Na data de 20 de agosto de 2021 foi realizada uma busca avançada de artigos, com 

o tema de Pegada de Carbono, na base Scopus. Os descritores pesquisados foram: “car-

bon footprint” AND household AND (“consumption-based life cycle” OR lifestyles OR 

inequity OR equity). Limitou-se a análise de artigos publicado entre 2011 e 2021, sendo 
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encontrados 49 documentos (ver APÊNDICE A – Artigos encontrados na busca avançada 

Scopus). 

 O trabalho mais antigo foi publicado em outubro de 2010 (mas com citação de 

2011) na revista Energy Policy e tinha como foco explorar a probabilidade do governo 

britânico em cumprir suas metas de energia e emissões de GEE (redução de 20% das 

emissões de carbono até 2020 e 80% das emissões de carbono até 2050, com base nos 

níveis de emissões de 1990), afirmando que a política energética precisaria levar em con-

sideração a interação de quatro fatores principais: envelhecimento da população; inclina-

ção cultural por moradias antigas - muitas das quais seriam tecnicamente ineficientes -; 

níveis de pobreza de combustível - famílias que são obrigadas a gastar mais de 10% de 

sua renda para o uso doméstico de energia -; aumento inexorável dos gastos dos consu-

midores com bens e serviços relacionados ao lazer (HAMZA; GILROY, 2011). 

 Em 2013 foram analisadas as diferenças entre os estilos de vida em edifícios bai-

xos (casas) e altos (prédios) na região metropolitana de Helsinque (Finlândia). Foi anali-

sado os impactos ambientais levando em consideração todas as atividades de consumo. 

Dessa forma, foram comparadas as Pegadas de Carbono de famílias que moravam em 

casas e as que moravam em edifícios. Descobriu-se que estilos de vida em edifícios baixos 

causam aproximadamente 14% mais emissões que estilos de vida em edifícios altos, mas 

as contribuições relativas de diferentes fontes são quase iguais para ambos estilos de vida, 

sendo um fator diferencial o tamanho da família (ALA-MANTILA; HEINONEN; 

JUNNILA, 2013). 

Ottelin et al. (2021) realizaram um estudo com o objetivo de analisar o impacto 

das habitações de madeira nas Pegadas de Carbono dos consumidores na Finlândia – vale 

destacar que esta dissertação não analisou as Pegadas de Carbono familiar correlaciona-

das a diferentes tipos de habitação -, visto que o papel dos produtos de madeira na miti-

gação das mudanças climáticas tinha sido estudado de várias perspectivas, com exceção 

do ponto de vista do consumidor de habitação de madeira. Descobriu-se que residentes 

de casas de madeira possuíam uma menor Pegada de Carbono que os não residentes em 

casas de madeira, sugerindo que residentes em casas de madeira poderiam ter algumas 

características em seus estilos de vida que reduziram suas respectivas Pegadas de Car-

bono. 

Também na Finlândia, em 2018, foi realizado um estudo para examinar as Pegadas 

de Carbono e de Material com base no consumo de um estado de bem-estar social nórdico, 

conforme os autores afirmaram (OTTELIN; HEINONEN; JUNNILA, 2018). Descobriu-
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se que a participação dos serviços e investimentos públicos foi de 19% da Pegada de 

Carbono e 38% da Pegada de Material. A construção da infraestrutura desempenhou um 

importante papel na composição da Pegada de Material e o estado de bem-estar tem ca-

racterísticas importantes que contribuem para a igualdade das emissões de carbono entre 

os cidadãos (OTTELIN; HEINONEN; JUNNILA, 2018). 

 O estudo de Pauliuk, Sjöstrand e Müller (2013) não teve como objetivo analisar 

apenas a Pegada de Carbono familiar, mas sim o potencial de mitigação de emissões de 

GEE em habitações na Noruega até 2050. Analisou-se uma combinação de técnicas de 

construção (renovação da edificação ou reconstrução), mudanças de estilo de vida e eco-

nomia de energia para água quente, iluminação e eletrodomésticos. O trabalho mostrou 

que os edifícios residenciais na Noruega podem desempenhar um importante papel na 

redução da demanda de energia e da Pegada de Carbono no país. 

 Em 2014 foi realizado no Japão um estudo analisando os impactos das tendências 

de envelhecimento e baixa taxa de natalidade no país com as emissões de GEE com base 

no consumo. Os resultados demonstraram que as emissões japonesas por consumo, ten-

dem a diminuir 4,2% em 2035 quando comparado a 2005 (SHIGETOMI et al., 2014). 

Para determinar as emissões japonesas futuras, até 2035, foi utilizado como cenário base 

as despesas das famílias em 2005, recalculando as mesmas com base nas estimativas fu-

turas de quantidade de domicílios e cenários demográficos que consideraram o envelhe-

cimento da população (SHIGETOMI et al., 2014). 

Em 2020 foi elaborado, também no Japão, um estudo para estimar o consumo de 

eletricidade e as emissões de carbono durante os períodos de 2015 e 2040 no setor resi-

dencial. Entretanto, não foi utilizado um modelo insumo-produto - o modelo utilizado 

para estimar as emissões no estudo foi baseado na penetração de eletrodomésticos nos 

lares japoneses como consequência da correlação com as variáveis: Produto Interno Bruto 

(PIB), tamanho da população, tamanho da família, área residencial, estilo de vida e con-

dições climáticas -.Os resultados indicaram que o consumo total de eletricidade residen-

cial atingirá um pico durante a década de 2020 e as emissões de carbono tendem a dimi-

nuir entre 2015 e 2040, fato atribuído à redução do fator de emissão de carbono da eletri-

cidade, ou  seja, descarbonização das fontes de energia (YAN et al., 2020). 

 Vecchio e Annunziata (2015) estudaram as atitudes de jovens consumidores em 

relação a alimentos saudáveis analisando os determinantes de sua disposição a pagar por 

barras de chocolate com diferentes rótulos de sustentabilidade (nesse estudo o “carbon 

footprint” estava relacionado a um selo de qualidade). O estudo concluiu que o estilo de 
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vida e os hábitos de consumo de alimentos dos entrevistados afetaram os preços finais 

dos produtos (VECCHIO; ANNUNZIATA, 2015).  

 No ano de 2016 foi elaborado um estudo sobre os impactos ambientais ocasiona-

dos pelo consumo das famílias dinamarquesas que viviam em áreas urbanas. O consumo 

de alimentos e energia (elétrica e térmica) provaram ser as principais fontes de impactos 

ambientais, seguido pela atividade de transportes. O estudo concluiu que as mudanças 

comportamentais são um dos muitos meios com os quais a humanidade provavelmente 

terá que contar durante o processo de desenvolvimento sustentável (KALBAR et al., 

2016). 

 López et al. (2016) concluíram que as crises econômicas diminuem a Pegada de 

Carbono familiar, comparando a evolução da Pegada de Carbono entre 2006 e 2013, na 

Espanha. A crise econômica da economia espanhola entre 2008 e 2013 aumentou a desi-

gualdade de consumo e dobrou o número de famílias abaixo da linha da pobreza. Ao focar 

no consumo das famílias, descobriu-se que a cesta de compras de todas as classes de 

rendimento tem intensidades de emissões de GEE muito semelhantes, tornando as dife-

renças entre as Pegadas de Carbono familiar dependente principalmente do efeito de es-

cala, ou seja, o tamanho do consumo. 

 Como já mencionado, os padrões atuais de consumo das famílias são ambiental-

mente insustentáveis, especialmente em sociedades ricas. Globalmente, o uso de habita-

ção e energia em casa, viagens, alimentos e consumo de outros bens e serviços contribuem 

para cerca de 60% a 70% das emissões de GEE. Neste contexto, as calculadoras de Pegada 

de Carbono foram introduzidas como uma medida de política para aumentar a conscien-

tização pública sobre a Pegada de Carbono da vida cotidiana (SALO; MATTINEN-

YURYEV; NISSINEN, 2019). 

Para Froemelt e Wiedmann (2020), que realizaram um estudo de comparação de 

entre a Pegada de Carbono em duas cidades australianas (Sydney e Melbourne), dado o 

papel fundamental das famílias em impulsionar as emissões globais e o uso de recursos, 

uma mudança em seus comportamentos de consumo para níveis mais sustentáveis é es-

sencial para reduzir os impactos ambientais adversos em todo o mundo. 

De acordo com Kalaniemi et al. (2020), os níveis atuais de Pegadas de Carbono 

com base no consumo em todas as economias desenvolvidas excedem grosseiramente o 

nível sustentável. Além de soluções tecnológicas, a redução do consumo e mudanças pro-

fundas nos estilos de vida serão necessárias para alcançar a sustentabilidade ambiental. 
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Para Kalaniemi et al. (2020), mudanças no estilo de vida e saltos tecnológicos precisam 

ser combinados e promovidos pela governança. 

Como pôde ser observado nos últimos parágrafos, a quantidade de estudo sobre 

Pegada de Carbono aliado a mitigação climática aumentaram consideradamente nos últi-

mos anos e em diversos países, a Figura 2 mostra o mapa de contribuição cientifica e a 

evolução dos termos pesquisados, conforme a busca avançada realizada na base Scopus. 

O tema tem atraído cada vez mais atenção, mas os trabalhos em países em desenvolvi-

mento ainda são poucos. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 2. (a) Contribuição cientifica por país (b) Dinâmica de evolução dos termos mais citados. 

Elaborado pelo autor. 

Chuvieco et al. (2021) realizaram um estudo que abordou os efeitos dos fatores 

externos e internos relacionados à Pegada de Carbono. Fatores internos não foram muito 
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explicativos, enquanto fatores externos, como renda, nível de estudos, idade e tipo de 

trabalho, foram considerados mais importantes do que os motivadores internos. Um dos 

motivadores internos que mais se correlacionaram à Pegada de Carbono foi o comprome-

timento percebido com escolhas alimentares. 

Os padrões alimentares são influenciados por diversos fatores externos, com gos-

tos e costumes culturais, aspectos nutricionais e econômicos, estilo de vida e preferências 

do consumidor. A alimentação pode causar um grande impacto no meio ambiente e pode 

haver uma grande diferença entre a escolha de determinados alimentos, como os de ori-

gem vegetal ou animal. Desta forma, a chave para uma dieta saudável e ecologicamente 

correta é o alto consumo de produtos vegetais, baixas quantidades de alimentos de origem 

animal e quantidade limitada de grãos refinados, alimentos processados e açucares adici-

onados (ESTEVE-LLORENS et al., 2021). 

3.4 Pegada de Carbono familiar e as metas de redução de emissões previstas no 

Acordo de Paris 

O cumprimento das metas do Acordo de Paris exige uma forte mitigação das mu-

danças climáticas de curto prazo em todos os setores da economia, sendo que o aumento 

dos esforços de redução de emissões de GEE pela ótica do consumo uma área importante 

a ser perseguida (MOBERG et al., 2021). Um estudo de 2018 investigou as preferências 

das famílias para reduzirem suas Pegadas de Carbono, assumindo que uma redução subs-

tancial das emissões de GEE das famílias é essencial para se atingir a meta de limitar o 

aumento da temperatura média global em 1,5ºC, prevista no Acordo de Paris. Foram co-

letados dados em quatro cidades de médio porte na França, Alemanha, Noruega e Suécia. 

Os dados quantitativos foram obtidos de 308 domicílios usando uma calculadora de Pe-

gada de Carbono familiar. Também foi realizado um jogo de simulação que investigou as 

preferências das famílias ao serem confrontadas como o objetivo de reduzir sua Pegada 

de Carbono familiar em 50% até 2030 em um cenário voluntário e outro forçado (SKÖLD 

et al., 2018). 

O estudo de Sköld et al. (2018) descobriu que quanto maior o potencial de redução 

de GEE de uma ação de mitigação, menos a família estava disposta a implementar essa 

ação. Antes da implementação das medidas de mitigação, conforme o estudo, a mobili-

dade destacou-se como a categoria que mais contribui com a Pegada de Carbono familiar 

(34% e 2,9 tCO2e per capita), seguida por alimentação (30% e 2,6 tCO2e per capita), 
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habitação (21% e 1,8 tCO2e per capita) e por fim, outros consumos (15% e 1,3 tCO2e per 

capita). 

Por meio do jogo de simulação, descobriu-se que os indivíduos foram menos pro-

pensos a sofrer mudanças no estilo de vida com grandes efeitos em seus níveis atuais de 

emissão de carbono (por exemplo, menos voos ou consumo de carne) e eles não mitiga-

riam voluntariamente as emissões de GEE em mais de 25%. Desta forma, os autores con-

cluíram que é improvável que a meta de 1,5º C – estabelecida pelo Acordo de Paris - seja 

alcançada atualmente, a menos que as famílias recebam apoio governamental. As prefe-

rências surpreendentemente semelhantes das famílias nas quatro cidades europeias inves-

tigadas parecem justificar fortes políticas da UE (SKÖLD et al., 2018). 

Um trabalho realizado em Mannheim (Alemanha), com 18 entrevistas qualitati-

vas, teve como objetivo investigar as preferências das famílias para reduzir as suas emis-

sões de GEE e, particularmente, também investigar o papel da informação sobre os co-

benefícios para a saúde com a adoção de medidas sustentáveis - por exemplo, a adoção 

de viagens ativas reduz as emissões de carbono e gera benefícios para a saúde -. O estudo 

mostrou que para reduzir a Pegada de Carbono familiar de forma compatível com a meta 

de 1,5º C, prevista no Acordo de Paris, as famílias terão que realizar um difícil ato de 

equilíbrio, considerando fatores da esfera individual (HERRMANN; SAUERBORN; 

NILSSON, 2020). 

 De acordo com Koide et al. (2019), abordar o modo predominante de estilos de 

vida com alto teor de carbono é crucial para uma transição de baixo carbono. Renda, 

poupança, composição familiar, tamanho e tipo de casa, propriedade de bens duráveis e 

automóveis e estilo de trabalho foram confirmados como determinantes das famílias ja-

ponesas de grande pegada, com oito fatores de estilo de vida, incluindo lazer de longa 

distância, consumo materialista e alimentação rica em carne bovina, identificadas como 

os principais fatores contributivos. O estudo revelou uma diferença de cinco vezes entre 

os segmentos de pegada mais baixa e mais alta, com todos os segmentos ultrapassando as 

metas de descarbonização de 2030 e 2050 presentes no Acordo de Paris.  

Para Koide et al. (KOIDE et al., 2021), as cidades e os consumidores urbanos 

desempenham um papel central na transição para uma sociedade descarbonizada. Mudan-

ças ambiciosas no estilo de vida podem reduzir potencialmente suas Pegadas de Carbono 

para cumprir a meta de 1,5º C do Acordo de Paris, entretanto a adoção de mudanças de 

estilo de vida com uma estratégia de eficiência (por exemplo, a introdução de tecnologias 

de uso final) ou estratégia de suficiência (por exemplo, mudanças comportamentais em 
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quantidades e modos de consumo) por si só não é suficiente, a única maneira de se ter 

sucesso é por meio da combinação de ambas as estratégias. 
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4. METODOLOGIA 

Neste capítulo é descrito o método para quantificar as Pegadas de Carbono das 

famílias brasileiras referentes aos anos de 2008 e 2018. Para calcular as Pegadas de Car-

bono familiar foram criados dois MIP com o consumo energético da economia brasileira 

referentes aos anos de 2008 e 2018. Seguidamente foram criados dois MIP referentes as 

emissões de carbono, relativos aos mesmos anos citados anteriormente, tendo como base 

o consumo energético. Os seguintes passos foram elaborados neste trabalho: 

• Construção de um modelo insumo-produto com dados de consumo ener-

gético nos anos de 2008 e 2018; 

• Construção de um modelo insumo-produto com dados de emissões de car-

bono por uso de energia acrescentando as emissões dos processos indus-

triais e da agropecuária; 

• Análise comparativa entre as Pegadas de Carbono das famílias brasileiras 

em 2008 e 2018; 

• Análise do consumo de energia das famílias brasileiras; 

• Análise das principais atividades responsáveis pelas emissões de GEE de-

vido ao consumo das famílias brasileiras. 

4.1 Cálculo da Pegada de Carbono das famílias brasileiras por meio da Pesquisa 

de Orçamento Familiar (POF) 

As Pegadas de Carbono (PC) familiar brasileiras são os resultados da soma das 

emissões diretas (ED) e indiretas (EI) de GEE das mesmas (ver Equação 1), calculada 

por meio do consumo médio de cada classe social (CS). A unidade de medida é a tonelada 

métrica de CO2e por ano, por isso o valor das emissões foi multiplicado por 12, visto que 

as informações de consumo disponibilizadas pelas POFs tem como base temporal um 

mês. 

𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 1: 𝑃𝐶𝐶𝑆  =  𝐸𝐷𝐶𝑆 𝑥 12 + 𝐸𝐼𝐶𝑆 𝑥 12 

As CSs foram divididas conforme a tabulação dos dados das POFs 2008 e 2018, 

disponibilizada pelo IBGE, e correspondem ao salário-mínimo vigente nos respectivos 

anos (ver Tabela 1). 
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Classe 

Social 

Renda nominal 

2008 

Renda nominal 

2008 (em USD) 

Renda nominal 

2018 

Renda nominal 

2018 (em USD) 

Renda em salá-

rios-mínimos 

E Até R$ 830 Até US$ 415 Até R$ 1.908 Até US$ 522,13 Até 2 salários 

D2 Mais de R$ 830 

a R$ 1.245 

Mais de US$ 

415 a US$ 

622,50 

Mais de R$ 

1.908 a R$ 

2.862 

Mais de US$ 

522,13 a US$ 

783,21 

De 2 a 3 salários 

D1/C2 Mais R$ 1.245 

a R$ 2.490 

Mais de US$ 

622,50 a US$ 

1.245 

Mais de R$ 

2.862 a R$ 

5.724 

Mais de US$ 

783,21a US$ 

1.566,42 

De 3 a 6 salários 

C1 Mais de R$ 

2.490 a R$ 

4.150 

Mais de US$ 

1.245 a US$ 

2.075 

Mais de R$ 

5.724 a R$ 

9.540 

Mais de US$ 

1.566,42 a US$ 

2.610,69 

De 6 a 10 salá-

rios 

B2 Mais de R$ 

4.150 a R$ 

6.225 

Mais de US$ 

2.075 a US$ 

3.112,50 

Mais de R$ 

9.540 a R$ 

14.310 

Mais de US$ 

2.610,69 a US$ 

3.916,04 

De 10 a 15 salá-

rios 

B1/A2 Mais de R$ 

6.225 a R$ 

10.375 

Mais de US$ 

3.112,50 a US$ 

5.187,50 

Mais de R$ 

14.310 a R$ 

23.850 

Mais de US$ 

3.916,04 a US$ 

6.526,74 

De 15 a 25 salá-

rios 

A1 Mais de R$ 

10.375 

Mais de US$ 

5.187,50 

Mais R$ 23.850 Mais de US$ 

6.526,74 

Mais de 25 salá-

rios 

Tabela 1. Separação das classes de renda conforme a renda mensal e o salário-mínimo nominal vigente. 

Elaborado pelo autor com base em (DIEESE, 2021; IBGE, 2019a; IPEA, 2020; MENEZES, 2021). 

A Figura 3 mostra a sequência metodológica utilizada para calcular as Pegadas de 

Carbono das famílias brasileiras. O cálculo segue os escopos do GHG Protocol (FGV; 

WRI, 2008), sendo que o escopo 1 remete as emissões diretas de GEE, calculada por meio 

da queima direta de combustíveis fósseis - gasolina e gás liquefeito de petróleo (GLP) no 

caso desta dissertação -; o escopo 2 remete as emissões ocasionadas pelo uso de energia 

- utilização de energia elétrica nos domicílios -; e o escopo 3 remete as emissões indiretas 

calculadas por meio dos MIPs com dados brasileiros. Vale ressaltar que para calcular as 

emissões do escopo 3 foi realizada uma correlação entre as despesas descritas na POF e 

as atividades econômicas (ver APÊNDICE B – Correlação entre as atividades econômicas 

das matrizes (L) e as categorias de despesas da Pesquisa de Orçamento Familiar).  
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Figura 3.Sequência metodológica para elaboração dos resultados referentes às POFs 2008 e 2018. 

Elaborado pelo autor. 

4.1.2 Cálculo das emissões diretas (escopos 1 e 2) 

As ED foram calculadas por meio dos gastos mensais com combustíveis fósseis - 

o uso direto de biocombustíveis foi considerado como zero emissão - e energia elétrica. 

O valor monetário gasto em determinada categoria da POF (Gasto $) foi dividido pelo 

seu preço médio (ver Quadro 1) na data da pesquisa (�̅�). Desta forma, encontrou-se a 

quantidade do produto consumido no mês (Qm), conforme a Equação 2. 

𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 2: 𝑄𝑚  =  
Gasto $

�̅�
 

Fonte de emissão  Ano Preço médio Fonte 

Gasolina 2008 R$ 2,50/l (TREVIZAN, 2021) 

Gasolina 2018 R$ 4,20/l  (TREVIZAN, 2021) 

GLP 2008 R$ 2,13/kg (MANFREDINI, 2019) 

GLP 2018 R$ 5,33/kg (MANFREDINI, 2019) 

Energia Elétrica 2008 R$ 0,25/kWh (ANEEL, 2022) 

Energia Elétrica  2018 R$ 0,55/kWh (ANEEL, 2022) 

Quadro 1. Preços médios utilizados na pesquisa. 

Elaborado pelo autor. 
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Os fatores de emissão (Fe) de CO2e dos combustíveis fósseis e energia elétrica 

considerados nessa pesquisa são mostrados no Quadro 2. Vale destacar que foi conside-

rado a mistura de etanol na gasolina, prevista por lei (BRASIL, 2015), diminuindo assim 

o Fe da gasolina. Para 2008 foi considerado o valor vigente de 25% de mistura de etanol 

e para 2018 o valor vigente de 27% (BRASIL, 2015). 

Fonte de emissão Fator de emissão (Fe) Fonte 

Gasolina (2008) 0,0017 t/l (BRASIL, 2015; EPE, 2021; IPCC, 2006) 

Gasolina (2018) 0,0016 t/l (BRASIL, 2015; EPE, 2021; IPCC, 2006) 

GLP 0,003 t/kg (EPE, 2021; IPCC, 2006) 

Energia Elétrica (2008) 0,000025 t/kWh (MCTIC, 2021) 

Energia Elétrica (2018) 0,000074 t/kWh (MCTIC, 2021) 

Quadro 2. Fatores de emissão utilizados na pesquisa. 

Elaborado pelo autor. 

Para encontrar os valores de ED das famílias brasileiras multiplicou-se os valores 

de Qm pelo Fe de cada item do Quadro 2 – gasolina (ga), GLP e energia elétrica (ee) (ver 

Equação 3). 

𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 3: 𝐸𝐷𝐶𝑆  =  ∑  𝑄𝑚

𝑔𝑎,𝐺𝐿𝑃,𝑒𝑒

𝑖=1

 𝐶𝑆 𝑥 𝐹𝑒 

4.1.3 Emissões indiretas das famílias brasileiras (escopo 3) 

4.1.3.1 Tabulação dos dados 

A quantificação das EI das famílias brasileiras foi feita por meio de três fontes, 

criando assim os MIPs:  

i) dados tabulados das POF 2008 e 2018 (𝑭𝑪𝑺), disponibilizados no Sistema 

de Recuperação Automática (SIDRA) do IBGE (IBGE, 2019a). 

ii) matriz Leontief 2010 do Sistemas de Contas Nacionais (SCN) do IBGE 

(IBGE, 2010) e matriz Leontief 2018 disponibilizado pelo Núcleo de Eco-

nomia Regional e Urbana da Universidade de São Paulo (NEREUS) 

(GUILHOTO; SESSO FILHO, 2005, 2010; NEREUS, 2020). 

iii) inventário de emissões de CO2e, tendo como principal base os Balanços 

Energéticos Nacional (BEN) 2009 (EPE, 2009) e 2019 (EPE, 2019). 

Para os dados de consumo familiar foram realizadas duas pegadas: de energia e 

de carbono. A pegada de energia foi o ponto de partida para calcular as emissões de CO2e 
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por uso energético das atividades econômicas. As EI são o resultado da multiplicação da 

matriz Leontief (L), do vetor coluna das despesas (𝑭𝑪𝑺) (dados da POF) e do vetor coluna 

dos coeficientes de energia ou emissão (𝑪𝒆). O resultado será expresso para cada CS, 

conforme a Equação 4.  

𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 4: 𝐸𝐼𝐶𝑆  =   𝐿 𝑥 𝐶𝑒 𝑥 𝐹𝐶𝑆 

A matriz (L) é elaborada a partir de uma matriz intersetorial sendo que a matriz 

intersetorial mostra quanto uma determinada atividade econômica consome de outras ati-

vidades. Em 2010, a matriz (L) brasileira foi disponibilizada em 3 níveis: 12, 20 e 67 

(IBGE, 2010, 2015). Quanto mais alto o nível, maior o detalhe do mesmo, porque o nível 

significa a dimensão da matriz. Neste trabalho utilizou-se a matriz de nível 67 referentes 

aos anos de 2008 e 2018. 

4.1.3.2 Cálculo dos coeficientes de energia e emissão 

Neste subcapítulo é demonstrado o cálculo dos coeficientes dos modelos insumo-

produto para quantificar as Pegadas de Carbono familiar brasileiras. 

• Coeficientes de energia 

Para o cálculo dos coeficientes de consumo de energia, foram utilizados os dados 

do Balanço Energético Nacional de 2009 e 2019. Os dados de consumo do BEN são di-

vididos em diversos setores econômicos, sendo eles: transporte aéreo, agricultura, ali-

mentos e bebidas, fabricação de produtos cerâmicos, comercial, fabricação de ferro-gusa 

e aço, transporte aquaviário, mineração e pelotização, fabricação de não ferrosos e outras 

metalurgias, fabricação de celulose e papel, setor público, fabricação de produtos quími-

cos, uso residencial, transporte ferroviário, transporte rodoviário, produção têxtil, setor 

de energia, fabricação de cimento, fabricação de ferroligas e outras indústrias (EPE, 

2019).  

Os coeficientes energéticos foram calculados para as seguintes fontes de energia: 

óleo diesel, eletricidade, lenha, carvão mineral, gás natural (GN), outros (carvão, gás de 

carvão, óleo combustível, gasolina, GLP e querosene), coque de petróleo e produtos da 

cana-de-açúcar (EPE, 2019). Para calcular os coeficientes de energia, o volume total do 

consumo energético de cada atividade foi dividido pelo valor de produção da atividade 

econômica respectiva (ver APÊNDICE D – Coeficientes de energia e de carbono). 

• Coeficiente de emissões de dióxido de carbono 
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As emissões de GEE de cada atividade foram calculadas somando-se os processos 

energéticos, industriais e agrícolas (incluindo pecuária e atividades de produção florestal). 

Os valores de emissão foram calculados em unidades de CO2e, considerando os poten-

ciais de aquecimento global (GWP) do Quadro 3. 

Dióxido de Carbono 

CO2 

Metano 

CH4 fóssil 

Metano 

CH4 não fóssil 

Óxido Nitroso 

N2O 

1.0 29.8 27.2 273.0 

Quadro 3. Potencial de Aquecimento Global. 

Fonte: (IPCC, 2021). 

As emissões de CO2e de energia foram elaboradas multiplicando-se o consumo 

de cada vetor energético pelos seus respectivos fatores de emissão, descritos no Intergo-

vernamental Panel on Climate Change Guidelines for National Greenhouse Gas Inven-

tories (IPCC, 2006). 

O Inventário Nacional de Emissões (MCTIC, 2017) foi utilizado para determinar 

as emissões dos processos industriais (fabricação de ferro-gusa e aço, ferroligas, indústria 

química, não ferrosos e outras siderúrgicas, cimento e mineração e pelotização) assim 

como as emissões do uso agrícola (pecuária e produção florestal). As emissões do uso 

agrícola vieram da fermentação entérica do gado, do manejo de resíduos animais, do cul-

tivo do arroz, da queima de resíduos agrícolas e do cultivo de solos agrícolas.  

A Equação 5 mostra a soma dos coeficientes de emissão, destacando que os coe-

ficientes são o quociente da emissão total de CO2e em cada atividade divido pelo valor 

de produção da respectiva atividade. 

𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 5: 𝐶𝑒𝑡𝑎𝑡  =  𝐶𝑒𝑒𝑎𝑡  +  𝐶𝑒𝑝𝑎𝑡 +  𝐶𝑒𝑎𝑎𝑡 

Onde: 

• 𝑪𝒆𝒕𝒂𝒕: Coeficiente total de emissão de CO2e para cada atividade. 

• 𝑪𝒆𝒆𝒂𝒕: Coeficiente de emissão de CO2e para uso de energia em cada ati-

vidade. 

• 𝑪𝒆𝒑𝒂𝒕: Coeficiente de emissão de CO2e para processo industrial em cada 

atividade (em apenas algumas atividades, como produção de minerais não-

metálicos). 

• 𝑪𝒆𝒂𝒂𝒕: Coeficiente de emissão de CO2e para uso agrícola em cada ativi-

dade (em apenas nas atividades: agricultura. Pecuária e produção flores-

tal). 
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4.2 Limitações, ajustes e disponibilização dos modelos insumo-produto 

Não foram consideradas as emissões fugitivas de GEE. O uso do óleo diesel no 

transporte rodoviário advém do consumo de dois segmentos: carga e passageiros. Este 

último não deve ser quantificado em um MIP por se tratar de um consumo doméstico 

(GENTY; ARTO; NEUWHAL, 2012). Desta forma, as emissões de CO2e do consumo 

de energia na atividade de transporte terrestre foram estimadas com base na participação 

de 52% no transporte de cargas (SEEG, 2019). 

Uma correlação foi elaborada entre os setores econômicos do BEN e as atividades 

econômicas. No entanto, a classificação de cada um não segue o mesmo nível (ver APÊN-

DICE C – Correlação entre as atividades econômicas das matrizes (L) e os setores econô-

micos apresentados no BEN). O Balanço Energético Nacional: Manual Metodológico 

(EPE, 2021) foi utilizado para elaborar a correlação. Nos casos em que o consumo de 

energia de determinado setor teve que ser dividido, por haver duas ou mais atividades 

econômicas do SCN incluídas no mesmo setor do BEN, o consumo de energia foi consi-

derado proporcional ao valor de produção da atividade. Assim, as atividades com maiores 

valores de produção foram responsáveis pelos maiores valores de consumo de energia. 

Para verificação dos coeficientes de energia e carbono (ver APÊNDICE D – Coeficientes 

de energia e de carbono). 

Os coeficientes das emissões do processo industrial e uso agrícola foram estima-

das a partir de dados de 2015, último ano em que há a disponibilidade dos dados. As 

planilhas eletrônicas com os cálculos estão disponibilizadas em: 

• Planilha com dados dos valores de produção de cada atividade e coefici-

entes de energia e emissões de carbono para o ano de 2008: 

<https://doi.org/10.6084/m9.figshare.19449842.v3>; 

• Planilha com dados dos valores de produção de cada atividade e coefici-

entes de energia e emissões de carbono para o ano de 2018: 

<https://doi.org/10.6084/m9.figshare.19425932.v1>; 

• Cálculo da pegada de energia e carbono das famílias brasileiras para o ano 

de 2008: <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.19449974.v1>; 

• Cálculo da pegada de energia e carbono das famílias brasileiras para o ano 

de 2018: <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.19449992.v1 >. 

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.19449842.v3
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.19425932.v1
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.19449974.v1
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.19449992.v1
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4.3 Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) 

A POF 2008 investigou uma amostra de 55.970 domicílios em todas as unidades 

federativas no Brasil entre 2008 e 2009 (IBGE, 2011), e a POF 2018 investigou uma 

amostra de 57.920 domicílios (IBGE, 2019b). A pesquisa não abordou a Pegada de Car-

bono familiar, mas investigou os gastos familiares relacionado as CSs dos domicílios, 

permitindo assim a criação do MIP realizado nessa pesquisa, bem como o cálculo das 

emissões diretas. Desta forma, a pesquisa teve como objetivo mensurar a estrutura de 

consumo, gastos e renda das famílias brasileiras. A amostragem foi desenhada de forma 

a possibilitar a publicação dos resultados em diferentes níveis regionais (IBGE, 2011). A 

POF 2008 foi realizada entre 2008 e 2009, sendo seus resultados divulgados em 2009. 

Por isso utilizou-se a matriz Leontief disponibilizada em 2010 sem a realização de qual-

quer ajuste. 

As despesas de consumo correspondem às despesas realizadas pelos domicílios 

para aquisição de bens e serviços utilizados para o atendimento de suas necessidades pes-

soais e familiares. As categorias pesquisadas foram: alimentos; habitação; confecções; 

transporte; higiene pessoal e cuidados; assistência médica; educação; recreação e cultura; 

fumo; serviços pessoais; e despesas diversas (IBGE, 2011). 

A pesquisa foi realizada com o preenchimento de formulários para preenchimento 

do informante. Dependendo do formulário o preenchimento era individual, mas em outros 

o preenchimento era coletivo, referindo-se despesas com aquisições para o domicílio. Os 

formulários de pesquisa utilizados na POF 2008 e na POF 2018 foram os seguintes: 

• POF 1: questionário de características do domicílio e moradores. 

• POF 2: questionário de aquisição coletiva. 

• POF 3: caderno de aquisição coletiva. 

• POF 4: questionário de aquisição individual. 

• POF 5: questionário de trabalho e renda individual. 

• POF 6: avaliação das condições de vida e 

• POF 7: bloco de consumo alimentar pessoal. 

Conforme o IBGE (2019b), domicílio foi a unidade amostral das POFs, consis-

tindo em unidade de investigação e análise para caracterização das condições de moradia 

das famílias. O domicílio é uma moradia estruturalmente separada e independente, cons-

tituída por um ou mais cômodos. Desta forma, para a caracterização de um domicílio, 
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dois fatores devem ser satisfeitos: separação e independência. A separação é atendida 

quando o local de moradia é limitado por paredes, muros, cercas e outros. A independên-

cia é atendida quando o local de moradia tem acesso direto, sem que seus moradores 

possam entrar e sair sem passar pelo local de moradia de outras pessoas. 

4.4 Conversão de reais para dólares 

Para efeito de comparação com trabalhos exteriores, o rendimento mensal das fa-

mílias foi também expresso em dólares norte-americanos (USD) (ver Tabela 1). Para con-

versão de reais (R$) utilizou-se a taxa de câmbio de R$ 2,00 equivalente a 1,00 USD para 

2008 e R$ 3,65 equivalente a 1,00 USD para 2018 (IPEA, 2020). 

4.5 Limitações da pesquisa 

Não foi possível quantificar as emissões por GN domiciliar. No questionário de 

aquisição do domicílio ambos GN e GLP são caracterizados como gás domiciliar. Deste 

modo, as emissões de CO2e desta categoria foram calculadas como uso de GLP, visto que 

esse tipo de combustível era o mais utilizado nos domicílios brasileiros (SINDICATO 

NACIONAL DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE GÁS LIQUEFEITO DE 

PETRÓLEO - SINDIGÁS, 2008).  

Os dados tabulados da POF não foram disponibilizados em relação a quantidade 

de moradores dos domicílios, assim não foi possível fazer uma relação das Pegadas de 

Carbono domiciliar brasileiras com o tamanho das respectivas. Entretanto, foram realiza-

das algumas análises considerando a quantidade média de moradores por domicílios du-

rante os períodos das pesquisas: 3,3 moradores por residência (ano de 2008) e 3 morado-

res por residência (ano de 2018) (BRASIL, 2021), sem considerar o peso para cada tipo 

de morador. 

As POFs exibem despesas com transporte coletivo e viagens inter-regionais, mas 

não detalham a origem e destino, além disso, nessa pesquisa trabalhou-se com dados ta-

bulados das POFs, não utilizando microdados por região. Deste modo, não seria possível 

calcular as emissões diretas por transporte coletivo e viagens inter-regionais com preci-

são, portanto, optou-se no escopo dessa pesquisa em não quantificar essas emissões. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 Resultado dos modelos 2008 e 2018 

Para quantificar as Pegadas de Carbono familiar brasileiras foi necessário inicial-

mente a criação de MIPs para calcular consumo de energia indireto das famílias, posteri-

ormente quantificou-se as emissões de carbono por meio da multiplicação pelos FEs. A 

Figura 4 mostra os gráficos de dispersão entre os coeficientes (ou intensidade) de carbono 

e de energia. Cada ponto nos gráficos da Figura 4 representa uma atividade econômica 

(totalizando assim 67 pontos), o valor no eixo x corresponde o coeficiente de energia e o 

valor no eixo y o coeficiente de carbono. 

Para o ano de 2008, o R-quadrado (coeficiente de determinação) entre as variáveis 

coeficiente de carbono e coeficiente de energia foi igual ao valor de 0,05 e para 2018 o 

valor de R-quadrado foi cerca de 0,01 (menor que o valor de 2008). Esses dados mostram 

que não há uma tendência de causalidade entre o consumo de energia e as emissões de 

carbono, em poucas palavras, isso indica que o aumento no consumo de energia não re-

flete no aumento de emissões de carbono. Isso pode acontecer devido a dois motivos 

principais: utilização de uma quantidade significativa de fontes renováveis no consumo 

das atividades econômicas brasileiras e; porque os MIPs adicionaram emissões oriundas 

dos processos industriais e agrícolas. 

Tanto os modelos de 2008 e 2018 apresentam o destaque de um ponto mais isolado 

aos outros na parte superior dos gráficos. Esse ponto pertence a atividade de pecuária. A 

atividade de pecuária mostrou-se a atividade com mais intensidade de carbono, com os 

coeficientes de 4.743,55 tCO2e/mi R$ (2008) e 2.437,76 tCO2e/mi R$ (2018). Os coefi-

cientes foram o resultado das emissões de CO2e (em toneladas) divididos pela produção 

da atividade econômica (em milhão de reais). Seguidamente, as atividades com maior 

intensidade de carbono (ou coeficiente de carbono) foram: produção de ferro gusa e fer-

roligas (771,91 tCO2e/mi R$ em 2008 e 589,72 tCO2e/mi R$ em 2018), fabricação de 

produtos de minerais não metálicos (642,23 tCO2e/mi R$ em 2008 e 434,61 tCO2e/mi R$ 

em 2018) e agricultura (581,14 tCO2e/mi R$ em 2008 e 280,19 tCO2e/mi R$ em 2018). 

Para verificação dos coeficientes de energia e carbono ver APÊNDICE D – Coeficientes 

de energia e de carbono.  

Houve uma diminuição dos coeficientes (ou intensidade) de emissão de carbono 

entre 2008 e 2018, e isso ocorreu porque as emissões de GEE não cresceram proporcio-

nalmente ao valor produzido das atividades. Por exemplo, as emissões do setor 
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agropecuário (agricultura mais pecuária) foi cerca de 470 MtCO2e em 2008 e o valor da 

produção das duas atividades somadas no mesmo período foi cerca de 250 bilhões de 

reais. Já em 2018, o valor da emissão do setor agropecuário foi cerca de 480 MtCO2e, e 

o valor da produção foi igual a cerca de 550 bilhões de reais.   

 

(a) 

 

(b) 

Figura 4. Gráfico de dispersão dos coeficientes de carbono e energia (a) modelo 2008; (b) modelo 2018. 

Elaborado pelo autor com base em.(EPE, 2009, 2019; IBGE, 2010; IPCC, 2006; MCTIC, 2017; NEREUS, 

2020). 
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A estrutura e os níveis atuais de consumo são fatores críticos para o uso insusten-

tável de consumo de energia (ZHONG et al., 2020). Entre energia e bem-estar existe uma 

relação saturante semelhante à entre renda e bem-estar, com altos níveis de consumo de 

energia não contribuindo muito para o bem-estar humano (BRAND-CORREA; 

STEINBERGER, 2017). Além disso, Oswald et al.(2021) consideraram que um consumo 

superior a 26 GJ/capita/ano seria um valor razoável para um “bem-estar energético”. 

Tendo em conta que em 2008 a média de pessoas por domicílio no Brasil era de 

3,3 pessoas e em 2018 era de 3 pessoas (BRASIL, 2021) - e sem considerar a proporção 

de cada tipo de morador -, pode-se concluir que para uma família consumir acima do 

limite de “bem-estar energético”, estabelecido por Oswald et al. (2021), seu consumo de 

energia deveria ser superior a 85,8 GJ/ano em 2008 e 78 GJ/ano em 2018. A Figura 5 

mostra a pegada de energia das famílias brasileiras, e por meio dela é possível constatar 

que as famílias das classes sociais E, D e C2 estariam abaixo do limite de “bem-estar 

energético” em 2008. Já em 2018, apenas as famílias da classe E estariam abaixo do 

“bem-estar energético”.  

Entre 2008 e 2018 todas as classes sociais aumentaram seus valores de consumo 

de energia (direto e indireto). Entre as famílias da classe E, houve um aumento de 115%, 

já entre os mais ricos, famílias da classe A1, houve um aumento de 76%. Portanto, con-

siderando a evolução dos extremos de renda, a desigualdade no que se refere ao consumo 

de energia diminuiu. Entre as outras classes o aumento entre 2008 e 2018 variou entre 

86% e 113% (variação de 113% na classe D2, 106% na classe D1/C2, 95% na classe C1, 

86% na classe B2 e 87% na classe B1/A2). O consumo energético de eletricidade diminui 

entre 2008 e 2018 nas classes A e B, e o consumo energético de gasolina diminui nas 

classes A e B1. O consumo energético de gás cresceu em todas as classes sociais, mas 

ainda é uma fração pequena do total e que não variou muito entre as classes. 
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(a) 

 

 

(b) 

Figura 5. Consumo de energia por classe social (a) modelo 2008; (b) modelo 2018. 

Elaborado pelo autor com base em.(EPE, 2009, 2019; IBGE, 2010; NEREUS, 2020). 
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Em 2008 e 2018 a categoria que mais colaborou para a pegada de energia das 

famílias brasileiras foi a categoria das indústrias de transformação, que compreende os 

alimentos processados, alimentos industrializados, fabricação de bebidas, fabricação de 

produtos de vestuário e outros bens e materiais, como por exemplo o ferro e o cimento. 

Outras categorias que se destacaram na pegada de energia das famílias brasileiras 

em 2018 foram: transporte e gasolina; indústrias de transformação; e comércio. A Figura 

6 mostra as pegadas de energia das famílias brasileiras por categoria. Nela também é 

possível notar a diferença na quantidade de energia consumida entre 2008 e 2018 e a 

disparidade por CS. Entretanto, a significância das categorias se mantém quase entre CSs. 

Por meio de uma análise robusta feita com dados de consumo energético global  e 

intensidade de energia, Oswald, Owen e Steinberger (2020) definiram algumas atividades 

como “luxúria” ou básicas, e com alta ou baixa intensidade energética. Atividades como 

compra de veículos, combustível veicular, transporte aéreo e pacote de férias foram clas-

sificadas como atividades de luxo e com alta intensidade de energia. Nos MIPs elaborados 

nessa dissertação, a atividade das indústrias de transformação foi a grande contribuinte 

das pegadas energéticas das famílias brasileiras, principalmente entre as classes sociais 

mais ricas (consumo energético pela classe A1 de 158 GJ/ano em 2008 e 144 GJ/ano em 

2018).  

Entre os mais pobres, famílias da classe E, a composição da participação por ati-

vidade na pegada energética, em 2018, foi a seguinte: transporte - frete de cargas - (36%), 

indústria de transformação (20%), gás doméstico (13%), energia elétrica (8%), comércio 

(8%), gasolina (5%) e outros (10%). Vale destacar que os mais pobres estão abaixo do 

nível de “bem-estar energético” e que sua pegada é em maior parte para cumprir suas 

necessidades (alimentação e bem-estar domiciliar).  

Também vale ressaltar que a atividade de transporte - frete de cargas - obteve um 

aumento significativo no consumo indireto de energia entre os anos de 2008 e 2018, en-

tretanto, as emissões de carbono da mesma não atingiu um maior aumento devido à im-

plementação do biodiesel misturado com diesel no transporte de cargas brasileiro (ANP, 

2021).  
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(a) 

 

(b) 

Figura 6. Consumo de energia por categoria (a) modelo 2008; (b) modelo 2018. 

Elaborado pelo autor com base em.(EPE, 2009, 2019; IBGE, 2010; NEREUS, 2020). 
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As famílias mais ricas possuem uma grande parcela de responsabilidade nas emis-

sões globais de GEE (GORE; ALESTIG; RATCLIFF, 2020; HUBACEK et al., 2017a; 

OXFAM, 2020; VAGHUL, 2016), e este panorama não se mostra diferente no Brasil. A 

Figura 7 mostra a quantificação da Pegada de Carbono familiar e das ED e EI por CS 

referentes aos anos de 2008 e 2018. Como pode ser observado, as famílias mais pobres 

(classe E) emitiram cerca de 4,1 tCO2e/ano em 2008 e 3,8 tCO2e/ano em 2018, enquanto 

as famílias mais ricas (classe A1) emitiriam aproximadamente 28,7 tCO2e/ano em 2008 

e 26 tCO2e/ano em 2018, cerca de 7 vezes mais que as famílias mais pobres (tanto em 

2008 quanto em 2018).  

Entretanto, se comparado com o estudo de Jones e Kammen (2011), a classe mais 

rica brasileira emitiu menos carbono que uma família média norte-americana, que emitiu 

48 tCO2e/ano. Por outro lado, os mais ricos, tanto em 2008 e 2018, emitiram mais que 

um domicílio médio norueguês (que emitiu 22,30 tCO2e/ano em 2012) (STEEN-OLSEN; 

WOOD; HERTWICH, 2016). Em comparação às famílias alemãs, os mais ricos no Brasil 

emitiram menos quando comparado os valores de 2008 e 2018 (30 tCO2e/ano em 2008 

emitidos pelos domicílios na Alemanha (MIEHE et al., 2016) contra 28,7 tCO2e/ano 

(2008) e 26 tCO2e/ano dos mais ricos no Brasil). Conforme Zen et al. (2021), quanto as 

emissões na Malásia, as famílias de classe E no Brasil emitiram menos que as famílias 

rurais malasianas (tanto em 2008 quanto em 2018), já as famílias de classe A1 emitiram 

mais que as famílias urbanas malasianas, que emitiam 20,14 tCO2.   

A grande parcela das emissões das Pegadas de Carbono familiar ocorreu de ma-

neira indireta (variando entre 85% e 91% da Pegada de Carbono familiar, conforme o ano 

do MIP e a CS), ou seja, na cadeia de produção dos bens e serviços. Em 2018, o cenário 

se manteve o mesmo que em 2008, com os mais ricos emitindo consideravelmente mais 

que os pobres. Contudo, um fator positivo descoberto foi que as Pegadas de Carbono se 

mantiveram praticamente estáveis entre 2008 e 2018, inclusive com uma pequena dimi-

nuição. As Pegadas de Carbono não aumentaram devido a diminuição dos coeficientes de 

carbono das atividades entre os dois modelos (ver APÊNDICE D – Coeficientes de ener-

gia e de carbono), visto que os gastos das famílias, entre 2008 e 2018, aumentaram em 

todos os tipos de despesa, exceto nas despesas com telefone fixo, investimentos, trata-

mento médico e hospitalização, combustível (álcool) e aquisição de eletrodomésticos, e 

nas classes com maiores rendas (IBGE, 2021). 

Para Oswald et al.(2021), os países de alta renda são os que mais contribuem para 

as emissões de carbono, assim como os indivíduos de grande renda dentro dos países. Por 
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outro lado, as famílias e comunidades de baixa renda muitas vezes labutam para pagar o 

básico, como combustível limpo para cozinhar, iluminação e armazenamento de alimen-

tos.  

 

(a) 

 

(b) 

Figura 7. Desigualdade de carbono (a) modelo 2008; (b) modelo 2018. 

Elaborado pelo autor com base em.(EPE, 2009, 2019; IBGE, 2010; IPCC, 2006; MCTIC, 2017; NEREUS, 

2020). 
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Há uma disparidade das emissões de CO2e das famílias brasileiras. Enquanto as 

famílias mais pobres (classe E), que representavam mais de 20% em 2008, emitiram cerca 

de 10% das emissões totais por consumo doméstico, as famílias com renda acima de 

5.187,50 USD em 2008 (classe A1) emitiram 12% das emissões totais domésticas e re-

presentavam apenas 4% das famílias em 2008. A Figura 8 ilustra esses resultados. 

Em 2018 o panorama de desigualdade de carbono se manteve, mas houve uma 

pequena diminuição na disparidade, sendo que os mais ricos diminuíram sua parcela nas 

emissões totais por consumo doméstico e os mais pobres aumentaram sua parcela. As 

famílias da classe A1 representavam 2% do total de famílias e emitiram 8% das emissões 

de GEE por consumo doméstico em 2018. Já as famílias mais pobres (classe E), repre-

sentavam, em 2018, 24% das famílias e induziram 11% das emissões de GEE.  

As classes D1/C2 quase igualou sua porcentagem de domicílios com sua parcela 

de indução de emissões. Em 2008, as classes D1/C2 representavam 29% das famílias e 

foram responsáveis por 25% das emissões totais de GEE por consumo doméstico. Já em 

2018, as classes D1/C2 representavam 31% das famílias e foram responsáveis por 29% 

das emissões totais de GEE. A classe C1 também praticamente manteve igual na partici-

pação por famílias e emissões (15% das famílias e 19% das emissões em 2008, 14% das 

famílias e 18% das emissões em 2018). 

Entre 2008 e 2018, houve a diminuição da parcela de famílias nas CSs mais ricas 

(A1 que representava 4% em 2008 passou para 2% em 2018, B1/A2 que representava 5% 

em 2008 passou para 4% em 2018, B2 que representava 7% em 2008 passou para 6% em 

2018), entretanto, a variação do PIB per capita entre 2008 e 2018 cresceu 3,62% (em 2008 

o PIB per capita brasileiro era de 8,831,18 USD e em 2018 o PIB per capita foi de 

9.151,38 USD (WORLD BANK, 2022)). Deste modo, houve uma diminuição da parcela 

de famílias nas CSs mais ricas, mas o PIB per capita apresentou um crescimento mode-

rado quando comparado os valores dos anos de 2008 e 2018. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 8. Participação por classe social na porcentagem de famílias e emissões (a) famílias em 2008; (b) 

emissões em 2008; (c) famílias em 2018; (d) emissões em 2018. 

Elaborado pelo autor com base em.(EPE, 2009, 2019; IBGE, 2010; IPCC, 2006; MCTIC, 2017; NEREUS, 

2020). 
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(B1/A2 e A1) estavam muito acima da média, o que justifica uma diminuição das emis-

sões dessas CSs e políticas públicas voltadas para que isso aconteça. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 9. Média da emissões de carbono (a) modelo 2008; (b) modelo 2018. 

Elaborado pelo autor com base em.(EPE, 2009, 2019; IBGE, 2010; IPCC, 2006; MCTIC, 2017; NEREUS, 

2020). 

 Considerando os valores médios de pessoas por família (BRASIL, 2021) - e sem 

considerar a proporção de cada tipo de morador -, foram calculadas a Pegada de Carbono 

per capita para as CSs brasileiras. As médias de todas as CSs (exceto a média da classe 

E) foram maiores ou iguais a média da Pegada de Carbono chinesa (1,7 tCO2/cap/ano 

(WIEDENHOFER et al., 2017)). Quando comparada com a média de emissão per capita 
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australiana (27 tCO2e/ano (TUKKER et al., 2014)), a média de emissões de todas as CSs 

brasileiras foi significativamente menor (tanto em 2008 quanto em 2018) e quando com-

parada mundialmente, as médias das classe E (1,2 tCO2e/ano em 2008 e 1,3 tCO2e/ano 

em 2018) seguem a tendência da menor renda (1,6 tCO2e/ano (HUBACEK et al., 2017a). 

Já em comparação com as pessoas mais ricas, a classe mais alta brasileira, classe A, emitiu 

menos carbono que a média global (cerca de 8,6 tCO2e/ano em 2018 contra a média global  

de 17,9 tCO2e/ano (HUBACEK et al., 2017a)). A Figura 10 mostra a Pegada de Carbono 

per capita por CS. 

 

Figura 10. Emissões de carbono per capita por consumo no Brasil. 

Elaborado pelo autor com base em.(EPE, 2009, 2019; IBGE, 2010; IPCC, 2006; MCTIC, 2017; NEREUS, 

2020). 

Para demonstrar a quantidade de emissões de CO2e por categorias, criou-se a se-

guinte divisão (para mais detalhes ver APÊNDICE E – Divisão das atividades econômicas 

por categoria e subcategoria): 

• Alimentação: emissões indiretas do consumo de alimentos. 

• Bens: emissões indiretas do consumo de bens como têxteis, móveis, ele-

trodomésticos etc. 

• Habitação: emissões direta e indiretas usando energia, gás doméstico, re-

paros domésticos etc. 

• Serviços: emissões do setor de serviços, que representam as emissões in-

diretas de atividades jurídicas, atividades de vigilância, educação, saúde, 

atividades artísticas, telecomunicações etc. 
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• Transporte: emissões diretas (mobilidade e emissões veiculares) e indire-

tas (frete de cargas). 

A Figura 11 mostra a contribuição das categorias na Pegada de Carbono familiar 

por CS nos modelos de 2008 e 2018. Nota-se que a categoria alimentação perde relevân-

cia à medida que há um aumento da renda, enquanto a categoria de serviços e transporte 

se mostra diferente, aumentando conforme a renda aumenta.  

Em comparação com a Pegada de Carbono das famílias norte-americanas, há uma 

diferença entre a relevância das atividades quanto comparada com os modelos brasileiros 

para 2008 e 2018. No modelo norte-americano de Jones e Kammen (2011), a categoria 

que mais induziu emissões de carbono foi o transporte, seguido por habitação e alimen-

tação. Já nos modelos brasileiros há uma inversão, sendo a principal categoria indutora a 

alimentação, seguida por habitação e transporte. Já no modelo de Steen-Olsen et al. 

(2016), as principais categorias seguem a tendência do modelo de Jones e Kammen 

(2011), sendo a principal categoria indutora o transporte, seguido por habitação, alimen-

tação e recreação. No modelo de Miehe et al. (2016), há uma mudança e a principal 

categoira indutora de emissões de carbono foi a habitação, seguida de trasnporte e 

alimentação. Enfim, os modelos brasileiros se mostraram diferentes dos outros. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 11. Emissões de carbono por categoria (a) emissões totais por categoria em 2008; (b) porcentagem 

de emissões em 2008 por categoria; (c) emissões totais por categoria em 2018; (d) porcentagem de emissões 

em 2018 por categoria.  

Elaborado pelo autor com base em.(EPE, 2009, 2019; IBGE, 2010; IPCC, 2006; MCTIC, 2017; NEREUS, 

2020). 
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de transporte e 7% na categoria de bens, na classe social D1/C2 houve um aumento de 

32% na categoria de transporte e 3% na categoria de bens. 

Classe Social / 

Categoria 
E D2 D1/C2 C1 B2 B1/A2 A1 

Alimentação -15% -17% -11% -11% -4% -3% -2% 

Bens 8% 7% 3% -1% -8% -14% -29% 

Habitação 4% 2% -4% -14% -31% -29% -55% 

Serviços -11% -12% -22% -28% -32% -33% -38% 

Transporte 35% 34% 32% 26% 21% 21% 18% 

Tabela 2. Variação de indução de carbono por categoria. 

Elaborado pelo autor com base em.(EPE, 2009, 2019; IBGE, 2010; IPCC, 2006; MCTIC, 2017; NEREUS, 

2020). 

A subcategoria mais relevante (tanto em 2008 quanto em 2018) em todas as CSs 

foi a pecuária, seguida por indústrias transformativas, agricultura, combustíveis líquidos, 

transporte e energia elétrica. A Figura 12 mostra a Pegada de Carbono familiar das CSs 

por subcategorias em 2008 e 2018.  

Entre os mais pobres (classe E), a pecuária foi responsável por cerca de 49% da 

Pegada de Carbono familiar em 2008, já entre os mais ricos (classe A1) a pecuária foi 

responsável por cerca de 31% da Pegada de Carbono familiar durante o mesmo período. 

Na Pegada de Carbono familiar da classe E, referente a 2008, as subcategorias que mais 

tiveram participação, depois da pecuária, foram: agricultura (15%), indústrias de trans-

formação (9%), GLP (6%) e transporte (3%). Já entre os mais ricos (classe A1), depois 

da pecuária, as categorias que mais induziram emissões de carbono foram: indústrias de 

transformação (29%), agricultura (8%), combustíveis líquidos (8%) e transporte (4%). 

Nota-se que combustíveis líquidos se refere a queima de gasolina, ou seja, emissões dire-

tas pelo consumo de gasolina. 

Em 2018, entre os mais pobres (classe E), as subcategorias que mais induziram as 

emissões de carbono, atrás da pecuária (35%) foram: agricultura (11%), indústrias de 

transformação (8%), GLP (4%) e combustíveis líquidos (3%). Em 2018, entre os mais 

ricos (classe A1) as subcategorias que mais induziram emissões de carbono, atrás da pe-

cuária (23%), foram: indústrias de transformação (16%), agricultura (7%), combustíveis 

líquidos (7%) e transporte (4%). Houve um aumento da participação das indústrias de 

transformação conforme o aumento da renda, como ocorreu no modelo de pegada ener-

gética. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 12. Emissões de carbono por subcategoria (a) modelo 2008; (b) modelo 2018. 

Elaborado pelo autor com base em.(EPE, 2009, 2019; IBGE, 2010; IPCC, 2006; MCTIC, 2017; NEREUS, 

2020). 
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5.2 Medidas para mitigação da Pegada de Carbono 

Este subcapítulo aborda as medidas de mitigação das emissões de carbono. Vale 

destacar que o consumo desenfreado é uma das principais causas do aumento da Pegada 

de Carbono familiar (KALANIEMI et al., 2020), entretanto algumas medidas tecnológi-

cas e de estilo de vida (KALBAR et al., 2016) podem contribuir com a mitigação das 

emissões de GEE. 

5.2.1 Medidas de redução de carbono na indústria de transformação e incentivos 

a uma indústria mais “verde” por parte dos consumidores 

Para o setor siderúrgico, conforme de Souza e Pacca (2021), o aumento da reci-

clagem na rota do forno elétrico a arco e a substituição do carvão mineral por carvão 

vegetal na rota do alto-forno são potenciais alternativas para mitigação das emissões de 

carbono neste setor. A implementação do Carbon Capture and Storage (CCS) também 

poderia mitigar as emissões diretas da siderurgia, assim como em outras atividades (por 

exemplo a fabricação de cimento). CCS é uma tecnologia de mitigação de mudanças cli-

máticas (SZULCZEWSKI et al., 2012) que combina captura, separação, transporte, ar-

mazenamento e monitoramento de CO2 (SZULCZEWSKI et al., 2012). A redução das 

emissões diretas no setor siderúrgico impactaria positivamente na diminuição da Pegada 

de Carbono familiar, visto que no ano de 2018 a atividade foi responsável por cerca de 

3% da Pegada de Carbono dos mais pobres (classe E) e cerca de 9% dos mais ricos (classe 

A1). 

Em 2018. a atividade de fabricação de minerais não-metálicos (em que a produção 

de cimento está incorporada) foi responsável por cerca de 2% da Pegada de Carbono dos 

mais pobres (classe E) e cerca de 5% da Pegada de Carbono dos mais ricos (classe A1). 

Destaca-se que o consumidor “formiga” - aquele que adquire o cimento no varejo e utili-

zando-se de mão-de-obra própria ou contratada reforma, ou faz serviços de manutenção 

- foi responsável por 18% do consumo de cimento no Brasil em 2009 (SNIC, 2011). As 

emissões de CO2 no processo de fabricação do cimento podem ser mitigadas de diversas 

maneiras, como uso de energia renovável, eficiência energética, cimentos alternativos, 

eficiência no uso de materiais, concreto reciclado e implementação de CCS (DI FILIPPO; 

KARPMAN; DESHAZO, 2019). 

O impulsionamento por tecnologias e produtos mais sustentáveis não é apenas 

uma ação corporativa, mas também pode vir a ocorrer por meio dos consumidores. As 
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escolhas individuais, mudanças em hábitos de consumo e estilo de vida proporcionam 

relações mais transparentes entre o consumidor, os produtos e os impactos causados por 

esses últimos no meio ambiente. Alguns produtos como a cerveja Praya (primeira cerveja 

a compensar as suas emissões de carbono) e o leite de avelã Nude (primeiro leite vegetal 

carbono neutro do mercado) mostram como a produção de mercadorias com menores 

emissões de carbono podem ajudar a criação de uma relação mais sustentável entre mar-

cas e indivíduos (GOMES, 2021).  

Efetivamente, para que indivíduos ou famílias tendam a escolher produtos mais 

sustentáveis serão necessárias políticas públicas baseadas na informação e na persuasão 

(BRAVO et al., 2013). Por exemplo, uma campanha pública no Reino Unido levou ao 

aumento significativo na conscientização sobre a ligação entre o comportamento indivi-

dual e o meio ambiente (JACKSON; MICHAELIS, 2003). Há outros estudos que mos-

traram que as políticas informativas e normativas são mais eficazes do que os estímulos 

econômicos na produção de mudanças comportamentais (BRAVO et al., 2013). No Bra-

sil, atualmente existem diversas calculadoras de carbono que quantificam e auxiliam os 

indivíduos a poupar suas emissões ou compensá-las. Alguns exemplos são as calculado-

ras de carbono do banco Bradesco (BRADESCO, 2021) e da Organização não governa-

mental SOS Mata Atlântica (SOS MATA ATLÂNTICA, 2021). Entretanto, vale destacar 

que as famílias ainda não estão dispostas a tomarem decisões drásticas quanto à diminui-

ção do seu consumo (SKÖLD et al., 2018). 

5.2.2 Medidas de redução de carbono no setor de transporte 

Transporte induziu quantidades significativas nas Pegadas de Carbono familiar 

brasileiras, principalmente por causa do consumo direto de gasolina e pelo frete dos pro-

dutos. Para a construção de cenários de baixo carbono e redução das emissões de CO2, o 

uso de bioenergia é uma alternativa usualmente considerada. O Brasil é referência no 

mercado mundial de agroenergia, tornando a expansão do uso do etanol em veículos leves 

uma opção viável para o transporte de baixo carbono (CAMARGO; SIMÕES; PACCA, 

2019). 

Vale ressaltar que o desenvolvimento de veículos no Brasil com tecnologia flex-

fuel, movidos a gasolina e etanol, ofereceu uma alternativa econômica e ecologicamente 

mais sustentável para as famílias brasileiras. Além disso, a tecnologia dos veículos elétri-

cos, já existente no mercado externo, poderá futuramente disponibilizar uma frota de 
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veículos novos para atender a população das grandes cidades brasileiras (CAMARGO; 

SIMÕES; PACCA, 2019). 

Segundo Cupolillo, Rocha e Silva (2017), verifica-se que o transporte individual 

(automóveis ou motocicletas), que corresponde a cerca de 35% dos veículos nos centros 

urbanos, é responsável por 60% das emissões de CO2, enquanto a parcela do transporte 

coletivo varia de cerca de 15% a 27%. Desta forma, é preciso repensar o meio de trans-

porte incentivando o transporte público, o deslocamento por bicicleta, a pé (quando pos-

sível), a implantação de um sistema de transporte ferroviário e o investimento em trólebus 

(ônibus elétricos). As principais medidas a serem tomadas podem ser: (i) controle das 

emissões dos veículos motorizados; (ii) uso de combustíveis mais limpos; (iii) inspeção 

veicular; (iv) investimento no sistema de transporte público; e (v) controle e gestão de 

tráfego urbano. Essas medidas ajudariam a diminuir as emissões diretas das famílias bra-

sileiras. 

5.2.3 Medidas de redução de carbono na agropecuária 

Atualmente a agricultura brasileira possui metas para uma agropecuária mais sus-

tentável, sendo essas estabelecidas pelo plano setorial da Agricultura (Plano ABC). O 

plano ABC promove a adoção de tecnologias sustentáveis e conservadoras dos recursos 

naturais como a recuperação de pastagens, a integração lavoura-pecuária-floresta, sistema 

de plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, florestas plantadas e tratamento de de-

jetos animais (EMPRABA, 2018). 

Apesar das melhorias sustentáveis no manejo agrícola, mudanças comportamen-

tais nos consumidores são os principais meios para atingir-se um desenvolvimento sus-

tentável (KALBAR et al., 2016), sendo essencial para reduzir-se os impactos ambientais 

adversos em todo o mundo (FROEMELT; WIEDMANN, 2020). Reduzir a Pegada de 

Carbono familiar por meio da alimentação necessitaria de uma mudança no comporta-

mento, que pode vir por meio da troca de alimentos, como a substituição de comestíveis 

de origem animal por produtos vegetais (ESTEVE-LLORENS et al., 2021). Entretanto, 

reduzir o consumo de proteínas nas CSs mais baixas podem ser mais prejudicial do que 

benéfico. Mas as famílias mais ricas podem diminuir seu consumo, apesar de não ser uma 

tarefa fácil (HERRMANN; SAUERBORN; NILSSON, 2020). 
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6. CONCLUSÕES 

 Estudar as Pegadas de Carbono familiar brasileiras permitiu analisar as causas 

das emissões de CO2 ocasionadas pelo consumo em um país do hemisfério sul. A ação 

antrópica tem ocasionado um aquecimento do planeta em níveis significativos e o con-

sumo das pessoas, e famílias, afeta as emissões de GEE. O limite planetário de CO2 foi 

superado e continua a ser superado ano após ano, e a tendência é que os mais vulneráveis 

paguem pelas emissões dos mais ricos. 

 Os ricos têm uma parcela de culpa maior que os mais pobres quanto ao tema de 

Pegada de Carbono, e suas Pegadas de Carbono superam por significativas vezes a dos 

mais pobres. Apesar de pactos e tratados internacionais, a mitigação das emissões de GEE 

ainda não se encontra fortemente consolidada. Ainda que o Acordo de Paris vise o au-

mento da temperatura em no máximo 1,5ºC, metas de mitigação mais robustas serão ne-

cessárias e o consumo das famílias, que se encontra insustentável nos países do norte, 

precisará ser contido. 

 No Brasil, as emissões de carbono possuem uma disparidade, tendo os mais ricos 

como maiores contribuintes (a classe A1 emitiu quase 7 vezes mais que a classe E, tanto 

em 2008 quanto em 2018). Mudanças no estilo de vida das famílias ricas se tornam uma 

alternativa para mitigação das mudanças climáticas. Seria preciso mudar o hábito alimen-

tar, com a diminuição de alimentos de origem animal e industrializado, mudança no modo 

de se locomover, trocando o transporte individual pelo transporte coletivo ou tipo do 

combustível do automóvel (de gasolina para etanol), e a preferência por viagens curtas 

com transporte ativo. 

 Entretanto, as Pegadas de Carbono familiar brasileiras foram induzidas em sua 

maior parte como resultado da alimentação, sendo menor que as Pegadas de Carbono 

familiar média norte-americana, australiana e alemã. Nesses países, as Pegadas de Car-

bono foram maiores e as categorias indutoras também se mostraram diferentes. De qual-

quer forma, as Pegadas de Carbono familiar brasileiras são menores que as Pegadas dos 

países do norte, que se mostram como os maiores responsáveis pelas emissões de carbono, 

e consequentemente pelas mudanças climáticas. 

 Vale destacar que a pegada da classe E se mostrou inferior a Pegada de Carbono 

das famílias rurais da Malásia. A classe E também teve uma pegada energética menor que 

o nível de “bem-estar energético”. Esses fatores demonstram que as pegadas dos mais 

pobres devem aumentar e seu consumo deve crescer para a satisfação de níveis de bem-
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estar humano. Portanto existem desigualdades dentre as emissões entre os países e tam-

bém entre as classes sociais no Brasil 

 Programas de transferência de renda, como Bolsa Família, e programas de doação 

de botijão de gás, como o realizado pela Petrobrás em 2022, são iniciativas que auxiliam 

na diminuição das mazelas da disparidade social, econômica e de carbono no Brasil, mas 

não erradicam o problema. É preciso um crescimento econômico justo e com equidade 

para que os mais pobres possam usufruir de níveis de bem-estar e, de preferência, que 

eles possam consumir as tecnologias de baixo carbono. 

A implementação de tecnologias como o CCS, ou a substituição de combustíveis 

nos fornos das indústrias de transformação também são importantes. Por mais que essas 

medidas pareçam não estarem aderidas às Pegadas de Carbono familiar de modo direto, 

a implementação de certificações de zero carbono pode auxiliar na tomada de decisões na 

compra de produtos com menores emissões. Dessa forma, as famílias poderiam escolher 

produtos com menores emissões de GEE, de fábricas que utilizam CCS ou forno à bio-

massa por exemplo, incentivando assim uma indústria mais “verde” e diminuindo conse-

quentemente as suas Pegadas de Carbono. 

 Por fim, assumindo a desigualdade de renda vigente, diminuir o consumismo 

parece ser uma maneira prática de diminuir a Pegada de Carbono, sobretudo dos indiví-

duos e famílias com mais renda (classes A e B). Os indivíduos ainda se mostram presos 

em estilos de vida que exige alta demanda por carbono e tornam-se incapazes de mudar 

seus hábitos de consumo, ocasionando assim o aprisionamento na relação “renda-car-

bono”. Portanto, torna-se vital ações que estimulem a aquisição consciente e a construção 

de uma relação mais sustentável entre consumo e ambiente. 
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APÊNDICE B – Correlação entre as atividades econômicas das matrizes (L) e as 
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Óleos e gorduras Abate e produtos de carne, inclusive os produtos do laticí-
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2.1.1.1
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lheita 

2.1.1.4 Açúcares e derivados Fabricação e refino de açúcar 

2.1.1.5 Legumes e verduras Agricultura, inclusive o apoio à agricultura e a pós-co-

lheita 

2.1.1.6 Frutas Agricultura, inclusive o apoio à agricultura e a pós-co-

lheita 

2.1.1.7 Carnes, vísceras e pescados Abate e produtos de carne, inclusive os produtos do laticí-

nio e da pesca 
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lheita 

2.1.1.9 Leites e derivados Abate e produtos de carne, inclusive os produtos do laticí-

nio e da pesca 

2.1.10.

1 

Cabeleireiro Organizações associativas e outros serviços pessoais 

2.1.10.

2 

Manicuro e pedicuro Organizações associativas e outros serviços pessoais 

2.1.10.

3 

Consertos de artigos pessoais Organizações associativas e outros serviços pessoais 

2.1.10.

4 

Outras despesas com servços 

pessoais 

Organizações associativas e outros serviços pessoais 

2.1.11.

1 

Jogos e apostas Organizações associativas e outros serviços pessoais 

2.1.11.

2 

Comunicação Outras atividades profissionais, científicas e técnicas 

2.1.11.

3 

Cerimônias e festas Outras atividades profissionais, científicas e técnicas 

2.1.11.

4 

Serviços profissionais Outras atividades profissionais, científicas e técnicas 

2.1.11.

5 

Imóveis de uso ocasional Atividades imobiliárias 

2.1.11.

6 

Outras despesas diversas Organizações associativas e outros serviços pessoais 

2.1.2.1 Aluguel Atividades imobiliárias 

2.1.2.2 Condomínio Outras atividades administrativas e serviços complementa-

res 

2.1.2.3 Serviços e taxas Atividades imobiliárias 

2.1.2.3.

1 

Energia elétrica Energia elétrica, gás natural e outras utilidades 
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2.1.2.3.
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Telefone fixo Telecomunicações 

2.1.2.3.
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Telefone celular Telecomunicações 

2.1.2.3.

4 

Pacote de telefone, TV e inter-

net 

Telecomunicações 

2.1.2.3.
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Gás doméstico Energia elétrica, gás natural e outras utilidades 

2.1.2.3.
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Água e esgoto Água, esgoto e gestão de resíduos 

2.1.2.3.

7 

Outras despesas com habita-

ção 

Construção 

2.1.2.4 Manutenção do lar Construção 

2.1.2.5 Artigos de limpeza Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria 

e higiene pessoal 

2.1.2.6 Mobiliários e artigos do lar Fabricação de móveis e de produtos de indústrias diversas 

2.1.2.7 Eletrodomésticos Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos 

2.1.2.8 Consertos de artigos do lar Organizações associativas e outros serviços pessoais 

2.1.3.1 Roupa de homem Confecção de artefatos do vestuário e acessórios 

2.1.3.2 Roupa de mulher Confecção de artefatos do vestuário e acessórios 

2.1.3.3 Roupa de criança Confecção de artefatos do vestuário e acessórios 

2.1.3.4 Calçados e apetrechos Fabricação de calçados e de artefatos de couro 

2.1.3.5 Jóias e bijuterias Confecção de artefatos do vestuário e acessórios 

2.1.3.6 Tecidos e armarinhos Fabricação de produtos têxteis 

2.1.4.1 Transporte urbano Transporte terrestre 

2.1.4.2 Gasolina - veículo próprio Refino de petróleo e coquerias 

2.1.4.3 Álcool - veículo próprio Refino de petróleo e coquerias 

2.1.4.4 Manutenção e acessórios Fabricação de peças e acessórios para veículos automoto-

res 

2.1.4.5 Aquisição de veículos Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus, exceto pe-

ças 

2.1.4.6 Viagens esporádicas Armazenamento, atividades auxiliares dos transportes e 

correio 

2.1.4.7 Outras despesas com trans-

porte 

Armazenamento, atividades auxiliares dos transportes e 

correio 

2.1.5.1 Perfume Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria 

e higiene pessoal 

2.1.5.2 Produtos para cabelo Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria 

e higiene pessoal 

2.1.5.3 Sabonete Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria 

e higiene pessoal 

2.1.5.4 Instrumentos e produtos de 

uso pessoal 

Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria 

e higiene pessoal 

2.1.6.1 Remédios Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 

2.1.6.1

0 

Outras despesas com saúde Saúde privada 

2.1.6.2 Plano/Seguro saúde Saúde privada 

2.1.6.3 Consulta e tratamento dentário Saúde privada 

2.1.6.4 Consulta médica Saúde privada 

2.1.6.5 Tratamento médico e ambula-

torial 

Saúde privada 

2.1.6.6 Serviços de cirurgia Saúde privada 

2.1.6.7 Hospitalização Saúde privada 

2.1.6.8 Exames diversos Saúde privada 
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2.1.6.9 Material de tratamento Saúde privada 

2.1.7.1 Cursos regulares Educação privada 

2.1.7.2 Cursos superiores Educação privada 

2.1.7.3 Outros cursos e atividades Educação privada 

2.1.7.4 Livros didáticos e revistas téc-

nicas 

Educação privada 

2.1.7.5 Artigos escolares Educação privada 

2.1.7.6 Outras despesas com educação Educação privada 

2.1.8.1 Brinquedos e jogos Fabricação de móveis e de produtos de indústrias diversas 

2.1.8.2 Celular e acessórios Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos 

2.1.8.3 Periódicos, livros e revistas 

não-didáticas 

Edição e edição integrada à impressão 

2.1.8.4 Recreações e esportes Atividades artísticas, criativas e de espetáculos 

2.1.8.5 Outras despesas com recrea-

ção 

Atividades artísticas, criativas e de espetáculos 

2.1.9 Fumo Fabricação de produtos do fumo 

2.2.1 Impostos Administração pública, defesa e seguridade social 

2.2.2 Contribuições trabalhistas Administração pública, defesa e seguridade social 

2.2.3 Serviços bancários Intermediação financeira, seguros e previdência comple-

mentar 

2.2.4 Pensões, mesadas e doações Outras atividades administrativas e serviços complementa-

res 

2.2.5 Previdência privada Intermediação financeira, seguros e previdência comple-

mentar 

2.2.6 Outras despesas correntes Outras atividades administrativas e serviços complementa-

res 

2.3.1 Imóvel (aquisição) Construção 

2.3.2 Imóvel (reforma) Construção 

2.3.3 Outros investimentos Intermediação financeira, seguros e previdência comple-

mentar 

2.4.1 Empréstimo e carnê Intermediação financeira, seguros e previdência comple-

mentar 

2.4.2 Prestação de imóvel Intermediação financeira, seguros e previdência comple-

mentar 
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APÊNDICE C – Correlação entre as atividades econômicas das matrizes (L) e os 

setores econômicos apresentados no BEN 

Atividade Setor Energético 

Agricultura, inclusive o apoio à agricultura e a pós-colheita Agropecuário 

Pecuária, inclusive o apoio à pecuária Agropecuário 

Produção florestal; pesca e aquicultura Agropecuário 

Extração de carvão mineral e de minerais não metálicos Mineração e pelotização 

Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de apoio Setor energético 

Extração de minério de ferro, inclusive beneficiamentos e a aglomeração Mineração e pelotização 

Extração de minerais metálicos não ferrosos, inclusive beneficiamentos Mineração e pelotização 

Abate e produtos de carne, inclusive os produtos do laticínio e da pesca Alimentos e bebidas            

Fabricação e refino de açúcar Alimentos e bebidas            

Outros produtos alimentares Alimentos e bebidas            

Fabricação de bebidas Alimentos e bebidas            

Fabricação de produtos do fumo Alimentos e bebidas            

Fabricação de produtos têxteis Têxtil 

Confecção de artefatos do vestuário e acessórios Outras indústrias 

Fabricação de calçados e de artefatos de couro Outras indústrias 

Fabricação de produtos da madeira Outras indústrias 

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel Papel e celulose               

Impressão e reprodução de gravações Comercial                      

Refino de petróleo e coquerias Setor energético 

Fabricação de biocombustíveis Setor energético 

Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros Química 

Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos Química 

Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria e higiene pes-

soal 

Química 

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos Outras indústrias 

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico Outras indústrias 

Fabricação de produtos de minerais não metálicos Cerâmica 

Produção de ferro gusa/ferroligas, siderurgia e tubos de aço sem costura Ferro gusa e aço 

Metalurgia de metais não ferosos e a fundição de metais Não ferrosos e out. Meta-

lurg. 

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos Outras indústrias 

Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópti-

cos 

Outras indústrias 

Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos Outras indústrias 

Fabricação de máquinas e equipamentos mecânicos Outras indústrias 

Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus, exceto peças Outras indústrias 

Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores Outras indústrias 

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos auto-

motores 

Outras indústrias 

Fabricação de móveis e de produtos de indústrias diversas Outras indústrias 

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos Comercial                      

Energia elétrica, gás natural e outras utilidades Setor energético 

Água, esgoto e gestão de resíduos Público 
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Construção Outras indústrias 

Comércio por atacado e varejo Comercial                      

Transporte terrestre Rodoviário 

Transporte aquaviário Hidroviário 

Transporte aéreo Aéreo 

Armazenamento, atividades auxiliares dos transportes e correio Comercial                      

Alojamento Comercial                      

Alimentação Comercial                      

Edição e edição integrada à impressão Comercial                      

Atividades de televisão, rádio, cinema e gravação/edição de som e ima-

gem 

Comercial                      

Telecomunicações Comercial                      

Desenvolvimento de sistemas e outros serviços de informação Comercial                      

Intermediação financeira, seguros e previdência complementar Comercial                      

Atividades imobiliárias Comercial                      

Atividades jurídicas, contábeis, consultoria e sedes de empresas  Comercial                      

Serviços de arquitetura, engenharia, testes/análises técnicas e P & D Comercial                      

Outras atividades profissionais, científicas e técnicas Comercial                      

Aluguéis não imobiliários e gestão de ativos de propriedade intelectual Comercial                      

Outras atividades administrativas e serviços complementares Comercial                      

Atividades de vigilância, segurança e investigação Comercial                      

Administração pública, defesa e seguridade social Público 

Educação pública Público 

Educação privada Público 

Saúde pública Público 

Saúde privada Público 

Atividades artísticas, criativas e de espetáculos Comercial                      

Organizações associativas e outros serviços pessoais Comercial                      
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APÊNDICE D – Coeficientes de energia e de carbono 

Atividade 

2008 2018 

Coeficiente de 

energia 

Coeficiente de 

emissões 

Coeficiente 

de 

energia 

Coeficiente de 

emissões 

Agricultura, inclusive o 

apoio à agricultura e a 

pós-colheita 

1.84 TJ/mi R$ 
581.14 tCO2e/mi 

R$ 
0.74 TJ/mi R$ 280.19 

tCO2e/mi R$ 

Pecuária, inclusive o 

apoio à pecuária 
1.84 TJ/mi R$ 

4743.55 

tCO2e/mi R$ 
0.74 TJ/mi R$ 

2437.76 

tCO2e/mi R$ 

Produção florestal; pesca 

e aquicultura 
1.84 TJ/mi R$ 

83.67 tCO2e/mi 

R$ 
0.74 TJ/mi R$ 

26.86 

tCO2e/mi R$ 

Extração de carvão mine-

ral e de minerais não me-

tálicos 

2.00 TJ/mi R$ 
99.34 tCO2e/mi 

R$ 
0.89 TJ/mi R$ 45.33 

tCO2e/mi R$ 

Extração de petróleo e 

gás, inclusive as ativida-

des de apoio 

1.75 TJ/mi R$ 
46.01 tCO2e/mi 

R$ 
1.14 TJ/mi R$ 31.52 

tCO2e/mi R$ 

Extração de minério de 

ferro, inclusive benefici-

amentos e a aglomeração 

2.00 TJ/mi R$ 
99.34 tCO2e/mi 

R$ 
0.89 TJ/mi R$ 133.43 

tCO2e/mi R$ 

Extração de minerais me-

tálicos não ferrosos, in-

clusive beneficiamentos 

2.00 TJ/mi R$ 
99.34 tCO2e/mi 

R$ 
0.89 TJ/mi R$ 45.33 

tCO2e/mi R$ 

Abate e produtos de 

carne, inclusive os pro-

dutos do laticínio e da 

pesca 

1.56 TJ/mi R$ 8.73 tCO2e/mi R$ 1.06 TJ/mi R$ 
7.81 

tCO2e/mi R$ 

Fabricação e refino de 

açúcar 
1.56 TJ/mi R$ 8.73 tCO2e/mi R$ 1.06 TJ/mi R$ 

7.81 

tCO2e/mi R$ 

Outros produtos alimen-

tares 
1.56 TJ/mi R$ 8.73 tCO2e/mi R$ 1.06 TJ/mi R$ 

7.81 

tCO2e/mi R$ 

Fabricação de bebidas 
1.56 TJ/mi R$ 8.73 tCO2e/mi R$ 1.06 TJ/mi R$ 

7.81 

tCO2e/mi R$ 

Fabricação de produtos 

do fumo 
1.56 TJ/mi R$ 8.73 tCO2e/mi R$ 1.06 TJ/mi R$ 

7.81 

tCO2e/mi R$ 

Fabricação de produtos 

têxteis 
1.67 TJ/mi R$ 

49.31 tCO2e/mi 

R$ 
0.67 TJ/mi R$ 

20.46 

tCO2e/mi R$ 

Confecção de artefatos 

do vestuário e acessórios 
0.33 TJ/mi R$ 

10.24 tCO2e/mi 

R$ 
0.18 TJ/mi R$ 

5.55 

tCO2e/mi R$ 

Fabricação de calçados e 

de artefatos de couro 
0.33 TJ/mi R$ 

10.24 tCO2e/mi 

R$ 
0.18 TJ/mi R$ 

5.55 

tCO2e/mi R$ 

Fabricação de produtos 

da madeira 
0.33 TJ/mi R$ 

10.24 tCO2e/mi 

R$ 
0.18 TJ/mi R$ 

5.55 

tCO2e/mi R$ 

Fabricação de celulose, 

papel e produtos de papel 
5.97 TJ/mi R$ 

66.92 tCO2e/mi 

R$ 
5.11 TJ/mi R$ 

54.58 

tCO2e/mi R$ 

Impressão e reprodução 

de gravações 
0.25 TJ/mi R$ 4.55 tCO2e/mi R$ 0.08 TJ/mi R$ 

1.81 

tCO2e/mi R$ 

Refino de petróleo e co-

querias 
1.75 TJ/mi R$ 

46.01 tCO2e/mi 

R$ 
1.14 TJ/mi R$ 

31.52 

tCO2e/mi R$ 

Fabricação de biocom-

bustíveis 
1.75 TJ/mi R$ 

46.01 tCO2e/mi 

R$ 
1.14 TJ/mi R$ 

31.52 

tCO2e/mi R$ 

Fabricação de químicos 

orgânicos e inorgânicos, 

resinas e elastômeros 

1.74 TJ/mi R$ 
136.86 tCO2e/mi 

R$ 
0.91 TJ/mi R$ 72.17 

tCO2e/mi R$ 

Fabricação de defensi-

vos, desinfetantes, tintas 

e químicos diversos 

1.74 TJ/mi R$ 
88.08 tCO2e/mi 

R$ 
0.91 TJ/mi R$ 46.63 

tCO2e/mi R$ 
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Fabricação de produtos 

de limpeza, cosméti-

cos/perfumaria e higiene 

pessoal 

1.74 TJ/mi R$ 
88.08 tCO2e/mi 

R$ 
0.91 TJ/mi R$ 

46.63 

tCO2e/mi R$ 

Fabricação de produtos 

farmoquímicos e farma-

cêuticos 

0.33 TJ/mi R$ 
10.24 tCO2e/mi 

R$ 
0.18 TJ/mi R$ 5.55 

tCO2e/mi R$ 

Fabricação de produtos 

de borracha e de material 

plástico 

0.33 TJ/mi R$ 
10.24 tCO2e/mi 

R$ 
0.18 TJ/mi R$ 5.55 

tCO2e/mi R$ 

Fabricação de produtos 

de minerais não metáli-

cos 

6.05 TJ/mi R$ 
642.23 tCO2e/mi 

R$ 
3.97 TJ/mi R$ 434.61 

tCO2e/mi R$ 

Produção de ferro 

gusa/ferroligas, siderur-

gia e tubos de aço sem 

costura 

7.04 TJ/mi R$ 
771.94 tCO2e/mi 

R$ 
5.01 TJ/mi R$ 

589.72 

tCO2e/mi R$ 

Metalurgia de metais não 

ferosos e a fundição de 

metais 

5.88 TJ/mi R$ 
342.44 tCO2e/mi 

R$ 
2.59 TJ/mi R$ 210.26 

tCO2e/mi R$ 

Fabricação de produtos 

de metal, exceto máqui-

nas e equipamentos 

0.33 TJ/mi R$ 
10.24 tCO2e/mi 

R$ 
0.18 TJ/mi R$ 5.55 

tCO2e/mi R$ 

Fabricação de equipa-

mentos de informática, 

produtos eletrônicos e 

ópticos 

0.33 TJ/mi R$ 
10.24 tCO2e/mi 

R$ 
0.18 TJ/mi R$ 

5.55 

tCO2e/mi R$ 

Fabricação de máquinas 

e equipamentos elétricos 
0.33 TJ/mi R$ 

10.24 tCO2e/mi 

R$ 
0.18 TJ/mi R$ 

5.55 

tCO2e/mi R$ 

Fabricação de máquinas 

e equipamentos mecâni-

cos 

0.33 TJ/mi R$ 
10.24 tCO2e/mi 

R$ 
0.18 TJ/mi R$ 5.55 

tCO2e/mi R$ 

Fabricação de automó-

veis, caminhões e ônibus, 

exceto peças 

0.33 TJ/mi R$ 
10.24 tCO2e/mi 

R$ 
0.18 TJ/mi R$ 5.55 

tCO2e/mi R$ 

Fabricação de peças e 

acessórios para veículos 

automotores 

0.33 TJ/mi R$ 
10.24 tCO2e/mi 

R$ 
0.18 TJ/mi R$ 5.55 

tCO2e/mi R$ 

Fabricação de outros 

equipamentos de trans-

porte, exceto veículos 

automotores 

0.33 TJ/mi R$ 
10.24 tCO2e/mi 

R$ 
0.18 TJ/mi R$ 

5.55 

tCO2e/mi R$ 

Fabricação de móveis e 

de produtos de indústrias 

diversas 

0.33 TJ/mi R$ 
10.24 tCO2e/mi 

R$ 
0.18 TJ/mi R$ 5.55 

tCO2e/mi R$ 

Manutenção, reparação e 

instalação de máquinas e 

equipamentos 

0.25 TJ/mi R$ 4.55 tCO2e/mi R$ 0.08 TJ/mi R$ 1.81 

tCO2e/mi R$ 

Energia elétrica, gás na-

tural e outras utilidades 
1.75 TJ/mi R$ 

46.01 tCO2e/mi 

R$ 
1.14 TJ/mi R$ 

31.52 

tCO2e/mi R$ 

Água, esgoto e gestão de 

resíduos 
0.40 TJ/mi R$ 8.84 tCO2e/mi R$ 0.09 TJ/mi R$ 

2.09 

tCO2e/mi R$ 

Construção 
0.33 TJ/mi R$ 

10.24 tCO2e/mi 

R$ 
0.18 TJ/mi R$ 

5.55 

tCO2e/mi R$ 

Comércio por atacado e 

varejo 
0.25 TJ/mi R$ 4.55 tCO2e/mi R$ 0.08 TJ/mi R$ 

1.81 

tCO2e/mi R$ 

Transporte terrestre 
1.84 TJ/mi R$ 

135.85 tCO2e/mi 

R$ 
27.47 TJ/mi R$ 

151.47 

tCO2e/mi R$ 

Transporte aquaviário 
0.30 TJ/mi R$ 

22.08 tCO2e/mi 

R$ 
0.08 TJ/mi R$ 

117.06 

tCO2e/mi R$ 
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Transporte aéreo 
0.59 TJ/mi R$ 

42.46 tCO2e/mi 

R$ 
0.03 TJ/mi R$ 

11.42 

tCO2e/mi R$ 

Armazenamento, ativida-

des auxiliares dos trans-

portes e correio 

0.25 TJ/mi R$ 4.55 tCO2e/mi R$ 0.40 TJ/mi R$ 1.81 

tCO2e/mi R$ 

Alojamento 
0.25 TJ/mi R$ 4.55 tCO2e/mi R$ 0.01 TJ/mi R$ 

1.81 

tCO2e/mi R$ 

Alimentação 
0.25 TJ/mi R$ 4.55 tCO2e/mi R$ 1.23 TJ/mi R$ 

1.81 

tCO2e/mi R$ 

Edição e edição inte-

grada à impressão 
0.25 TJ/mi R$ 4.55 tCO2e/mi R$ 0.03 TJ/mi R$ 

1.81 

tCO2e/mi R$ 

Atividades de televisão, 

rádio, cinema e grava-

ção/edição de som e ima-

gem 

0.25 TJ/mi R$ 4.55 tCO2e/mi R$ 0.02 TJ/mi R$ 
1.81 

tCO2e/mi R$ 

Telecomunicações 
0.25 TJ/mi R$ 4.55 tCO2e/mi R$ 0.08 TJ/mi R$ 

1.81 

tCO2e/mi R$ 

Desenvolvimento de sis-

temas e outros serviços 

de informação 

0.25 TJ/mi R$ 4.55 tCO2e/mi R$ 0.02 TJ/mi R$ 1.81 

tCO2e/mi R$ 

Intermediação financeira, 

seguros e previdência 

complementar 

0.25 TJ/mi R$ 4.55 tCO2e/mi R$ 0.08 TJ/mi R$ 1.81 

tCO2e/mi R$ 

Atividades imobiliárias 
0.25 TJ/mi R$ 4.55 tCO2e/mi R$ 0.22 TJ/mi R$ 

1.81 

tCO2e/mi R$ 

Atividades jurídicas, 

contábeis, consultoria e 

sedes de empresas  

0.25 TJ/mi R$ 4.55 tCO2e/mi R$ 0.29 TJ/mi R$ 1.81 

tCO2e/mi R$ 

Serviços de arquitetura, 

engenharia, testes/análi-

ses técnicas e P & D 

0.25 TJ/mi R$ 4.55 tCO2e/mi R$ 0.05 TJ/mi R$ 1.81 

tCO2e/mi R$ 

Outras atividades profis-

sionais, científicas e téc-

nicas 

0.25 TJ/mi R$ 4.55 tCO2e/mi R$ 0.17 TJ/mi R$ 1.81 

tCO2e/mi R$ 

Aluguéis não imobiliá-

rios e gestão de ativos de 

propriedade intelectual 

0.25 TJ/mi R$ 4.55 tCO2e/mi R$ 0.01 TJ/mi R$ 1.81 

tCO2e/mi R$ 

Outras atividades admi-

nistrativas e serviços 

complementares 

0.25 TJ/mi R$ 4.55 tCO2e/mi R$ 0.48 TJ/mi R$ 1.81 

tCO2e/mi R$ 

Atividades de vigilância, 

segurança e investigação 
0.25 TJ/mi R$ 4.55 tCO2e/mi R$ 0.00 TJ/mi R$ 

1.81 

tCO2e/mi R$ 

Administração pública, 

defesa e seguridade so-

cial 

0.40 TJ/mi R$ 8.84 tCO2e/mi R$ 0.22 TJ/mi R$ 2.09 

tCO2e/mi R$ 

Educação pública 
0.40 TJ/mi R$ 8.84 tCO2e/mi R$ 0.22 TJ/mi R$ 

2.09 

tCO2e/mi R$ 

Educação privada 
0.40 TJ/mi R$ 8.84 tCO2e/mi R$ 0.06 TJ/mi R$ 

2.09 

tCO2e/mi R$ 

Saúde pública 
0.40 TJ/mi R$ 8.84 tCO2e/mi R$ 0.06 TJ/mi R$ 

2.09 

tCO2e/mi R$ 

Saúde privada 
0.40 TJ/mi R$ 8.84 tCO2e/mi R$ 0.60 TJ/mi R$ 

2.09 

tCO2e/mi R$ 

Atividades artísticas, cri-

ativas e de espetáculos 
0.25 TJ/mi R$ 4.55 tCO2e/mi R$ 0.02 TJ/mi R$ 

1.81 

tCO2e/mi R$ 

Organizações associati-

vas e outros serviços pes-

soais 

0.25 TJ/mi R$ 4.55 tCO2e/mi R$ 0.34 TJ/mi R$ 1.81 

tCO2e/mi R$ 
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APÊNDICE E – Divisão das atividades econômicas por categoria e subcategoria 

Atividade Econômica Categoria Subcategoria 

Agricultura, inclusive o apoio à agricultura e a pós-

colheita 

Alimentação Agropecuária 

Pecuária, inclusive o apoio à pecuária Alimentação Agropecuária 

Produção florestal; pesca e aquicultura Alimentação Agropecuária 

Extração de carvão mineral e de minerais não-metáli-

cos 

Bens Indústrias extrativas 

Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de 

apoio 

Transporte Indústrias extrativas 

Extração de minério de ferro, inclusive beneficiamen-

tos e a aglomeração 

Bens Indústrias extrativas 

Extração de minerais metálicos não-ferrosos, inclu-

sive beneficiamentos 

Bens Indústrias extrativas 

Abate e produtos de carne, inclusive os produtos do 

laticínio e da pesca 

Alimentação Indústrias de transforma-

ção 

Fabricação e refino de açúcar Alimentação Indústrias de transforma-

ção 

Outros produtos alimentares Alimentação Indústrias de transforma-

ção 

Fabricação de bebidas Alimentação Indústrias de transforma-

ção 

Fabricação de produtos do fumo Alimentação Indústrias de transforma-

ção 

Fabricação de produtos têxteis Bens Indústrias de transforma-

ção 

Confecção de artefatos do vestuário e acessórios Bens Indústrias de transforma-

ção 

Fabricação de calçados e de artefatos de couro Bens Indústrias de transforma-

ção 

Fabricação de produtos da madeira Bens Indústrias de transforma-

ção 

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel Bens Indústrias de transforma-

ção 

Impressão e reprodução de gravações Serviços Indústrias de transforma-

ção 

Refino de petróleo e coquerias Transporte Indústrias de transforma-

ção 

Fabricação de biocombustíveis Transporte Indústrias de transforma-

ção 

Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resi-

nas e elastômeros 

Bens Indústrias de transforma-

ção 

Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e quí-

micos diversos 

Bens Indústrias de transforma-

ção 

Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/per-

fumaria e higiene pessoal 

Bens Indústrias de transforma-

ção 

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuti-

cos 

Bens Indústrias de transforma-

ção 

Fabricação de produtos de borracha e de material 

plástico 

Bens Indústrias de transforma-

ção 

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos Habitação Indústrias de transforma-

ção 

Produção de ferro-gusa/ferroligas, siderurgia e tubos 

de aço sem costura 

Habitação Indústrias de transforma-

ção 

Metalurgia de metais não-ferrosos e a fundição de 

metais 

Habitação Indústrias de transforma-

ção 

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e 

equipamentos 

Habitação Indústrias de transforma-

ção 
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Fabricação de equipamentos de informática, produtos 

eletrônicos e ópticos 

Serviços Indústrias de transforma-

ção 

Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos Bens Indústrias de transforma-

ção 

Fabricação de máquinas e equipamentos mecânicos Bens Indústrias de transforma-

ção 

Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus, ex-

ceto peças 

Transporte Indústrias de transforma-

ção 

Fabricação de peças e acessórios para veículos auto-

motores 

Transporte Indústrias de transforma-

ção 

Fabricação de outros equipamentos de transporte, ex-

ceto veículos automotores 

Transporte Indústrias de transforma-

ção 

Fabricação de móveis e de produtos de indústrias di-

versas 

Habitação Indústrias de transforma-

ção 

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e 

equipamentos 

Transporte Indústrias de transforma-

ção 

Energia elétrica, gás natural e outras utilidades Habitação Eletricidade, água e es-

goto 

Água, esgoto e gestão de resíduos Habitação Eletricidade, água e es-

goto 

Construção Habitação Construção 

Comércio e reparação de veículos automotores e mo-

tocicletas 

Serviços Comércio 

Comércio por atacado e a varejo, exceto veículos au-

tomotores 

Serviços Comércio 

Transporte terrestre Transporte Transporte 

Transporte aquaviário Transporte Transporte 

Transporte aéreo Transporte Transporte 

Armazenamento, atividades auxiliares dos transportes 

e correio 

Transporte Transporte 

Alojamento Serviços Comércio 

Alimentação Alimentação Comércio 

Edição e edição integrada à impressão Serviços Informação e comunica-

ção 

Atividades de televisão, rádio, cinema e grava-

ção/edição de som e imagem 

Serviços Informação e comunica-

ção 

Telecomunicações Serviços Informação e comunica-

ção 

Desenvolvimento de sistemas e outros serviços de in-

formação 

Serviços Informação e comunica-

ção 

Intermediação financeira, seguros e previdência com-

plementar 

Serviços Atividades financeiras 

Atividades imobiliárias Serviços Atividades imobiliárias 

Atividades jurídicas, contábeis, consultoria e sedes de 

empresas  

Serviços Outras atividades e servi-

ços 

Serviços de arquitetura, engenharia, testes/análises 

técnicas e P & D 

Serviços Outras atividades e servi-

ços 

Outras atividades profissionais, científicas e técnicas Serviços Outras atividades e servi-

ços 

Aluguéis não-imobiliários e gestão de ativos de pro-

priedade intelectual 

Serviços Outras atividades e servi-

ços 

Outras atividades administrativas e serviços comple-

mentares 

Serviços Outras atividades e servi-

ços 

Atividades de vigilância, segurança e investigação Serviços Outras atividades e servi-

ços 

Administração pública, defesa e seguridade social Serviços Serviço público, educa-

ção e saúde 
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Educação pública Serviços Serviço público, educa-

ção e saúde 

Educação privada Serviços Serviço público, educa-

ção e saúde 

Saúde pública Serviços Serviço público, educa-

ção e saúde 

Saúde privada Serviços Serviço público, educa-

ção e saúde 

Atividades artísticas, criativas e de espetáculos Serviços Outras atividades e servi-

ços 

Organizações associativas e outros serviços pessoais Serviços Outras atividades e servi-

ços 

Energia Elétrica Habitação Energia Elétrica 

Gás Doméstico Habitação GLP 

Gasolina Transporte Combustíveis líquidos 

 

 

 

 


