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Resumo 

Este trabalho analisa os impactos econômicos regionais decorrentes das mudanças 

climáticas sobre a produtividade agrícola dos cultivos vinculados à agricultura familiar e 

patronal no Brasil. Projeções de variações de produtividade agrícola estimadas de acordo 

com os cenários RCP 4.5 e RCP 8.5 (IPCC, 2014), para os períodos de 2021/2050 e 

2051/2080, foram utilizadas como insumo no modelo de Equilíbrio Geral Computável 

(EGC) denominado Agriculture Regional Model - AGRO-BR, calibrado para projetar os 

impactos econômicos decorrentes das alterações de produtividade agrícola familiar e 

patronal. O modelo apresenta configuração regional composta pelas 27 Unidades da 

Federação e 42 setores agrícolas, desagregados em familiar e patronal. Os resultados, em 

termos de impactos econômicos, indicam que as regiões Norte e Nordeste seriam 

negativamente afetadas, Centro-Oeste e Sudeste sofreriam impactos moderados, ao passo 

que a região Sul seria majoritariamente beneficiada. Apesar das projeções para maioria 

das Unidades da Federação serem negativas, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul 

apresentariam crescimento econômico, amenizando os impactos negativos sobre o PIB 

nacional, que apresentaria pequena retração nos dois cenários. Os resultados indicam, 

ainda, que o fenômeno poderia contribuir para o aumento das disparidades intrarregionais 

e para a deterioração das condições de segurança alimentar no Brasil, posto que afetaria 

de maneira negativa as regiões menos desenvolvidas e os cultivos relevantes para os 

agricultores familiares. 
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Abstract 

This paper analyzes the regional economic impacts of climate change on agricultural 

productivity of crops linked to family farming and agribusiness in Brazil. Projections of 

variations in agricultural productivity estimated according to the scenarios RCP 4.5 and 

RCP 8.5 (IPCC, 2014), for the periods of 2021/2050 and 2051/2080, were used as input 

in the General Computable Equilibrium (CGE) model called Agriculture Regional Model 

- AGRO-BR, calibrated to project the economic impacts resulting from changes in family 

and agribusiness agricultural productivity. The model has a regional configuration 

composed of 27 Federation Units and 42 agricultural sectors, disaggregated into family 

and agribusiness production. The results, in terms of economic impacts, indicate that the 

North and Northeast regions would be negatively affected, the Midwest and Southeast 

regions would suffer moderate impacts, while the South region would benefit mostly. 

Despite the projections for most of the Federation Units being negative, São Paulo, Paraná 

and Rio Grande do Sul states would present economic growth, mitigating the negative 

impacts on the national GDP, which would present a small retraction in both scenarios. 

The results also indicate that the phenomenon could contribute to the increase of intra-
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regional disparities and to the deterioration of food security conditions in Brazil, since it 

would negatively affect the less developed regions and the family farmer´s relevant crops. 

 

Keywords: Climate Change, Family Farming, Agricultural Productivity and Computable 

General Equilibrium Models. 
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1. Introdução 

As mudanças climáticas globais afetam sobremaneira a vida na Terra, 

desestabilizando sistemas ecológicos, econômicos e sociais, ao longo de um extenso 

horizonte temporal. O fenômeno é espacialmente heterogêneo e historicamente sem 

precedentes na humanidade, o que eleva a complexidade de sua compreensão, dada a 

amplitude de externalidades e incertezas. Os efeitos imediatos das mudanças climáticas 

são verificados por alterações dos níveis médios de temperatura e precipitação, variáveis 

fundamentais para determinar a produtividade agrícola. Neste sentido, a agricultura se 

posiciona como setor iminentemente vulnerável ao fenômeno, sendo um dos principais 

vetores de propagação indireta de impactos para os demais setores da economia.  

O Brasil, país de grande proporção territorial e cujo setor agrícola desempenha 

importante papel econômico, poderá ser severamente afetado pelo fenômeno, que se 

distribui de maneira heterogênea em magnitude e localização. Os estudos relacionados 

aos impactos das mudanças climáticas sobre a agricultura brasileira indicam perdas 

consideráveis, sobretudo para commodities. Assad et al. (2008), em estudo pioneiro, 

avaliam que as perdas em 2020 chegariam a R$7,4 bilhões, com redução significativa na 

produção de milho, arroz, soja e feijão. Não obstante, Feres et al. (2009); Masseti et al. 

(2013); Assunção e Chein (2016) e De Paula (2018) indicam que, em média, haveria 

redução de produtividade em latitudes baixas, com transição gradual de produtividade, 

conforme a latitude aumenta, posto que os efeitos do aquecimento global seriam mais 

intensos em latitude baixas, próximas à linha do Equador.   

Neste sentido, o objetivo deste trabalho é analisar os impactos econômicos 

regionais das mudanças climáticas sobre a produção agrícola de origem familiar e 

patronal no Brasil, assim como analisar seus efeitos econômicos indiretos, de acordo com 

os cenários RCP 4.5 e RCP 8.5 (IPCC, 2014), entre os anos de 2021 e 2080, procurando 

responder: i) Quais os impactos econômicos, diretos e indiretos, desencadeados pelos 

efeitos das mudanças climáticas sobre a agricultura? ii) Quais os efeitos sobre a produção 

de origem familiar e patronal? iii) Quais os efeitos setoriais e regionais do fenômeno? 

Destarte, o trabalho procura indicar a direção e a magnitude dos impactos econômicos 

oriundos dos efeitos climáticos sobre a agricultura familiar e patronal no Brasil. 

O estudo se diferencia e, portando, procura contribuir com a literatura sobre os 

impactos das MC na agricultura, ao incorporar uma análise desagregada, considerando os 

impactos sobre a produção da agricultura familiar e a produção da agricultura patronal. 

Não obstante, adota um modelo de Equilíbrio Geral Computável (EGC) com calibração 

específica por tipo de produtor e grande desagregação setorial, contando com 21 setores 

agrícolas familiares e 21 setores agrícolas patronais. Os resultados da pesquisa poderiam 

complementar as informações disponíveis sobre a temática, auxiliando policy makers e 

agricultores, sobretudo, familiares, a realizar um melhor planejamento para enfrentar o 

fenômeno, posto que a literatura existente prioriza estudos envolvendo commodities 

agrícolas e os efeitos econômicos relacionados ao agronegócio.  

 A metodologia tem sido mais utilizada para a análise e projeções econômicas dos 

impactos das mudanças climáticas, pois a dinâmica das variáveis econômicas regionais 



observadas além de ser afetada pelas mudanças climáticas, também é afetada por fatores 

conjunturais e estruturais, como aspectos demográficos, macroeconômicos e por políticas 

públicas, sendo essa cadeia de inter-relações captada pelos modelos de EGC. Não 

obstante, como se trata de um evento sem precedentes históricos, então não há banco de 

dados ou séries históricas a respeito das consequências sobre a economia e sociedade, de 

alterações climáticas desta magnitude, inviabilizando a análise econométrica ex-post.  

O estudo está dividido em 5 seções, incluindo esta introdução. A seção 2 apresenta 

uma breve revisão de literatura sobre os impactos das MC na agricultura brasileira. A 

seção 3 apresenta a metodologia e os dados. Na seção 4 são apresentadas as simulações e 

os resultados, e por fim, na seção 5, apresentam-se as considerações finais. 

2. Revisão de Literatura 

O primeiro trabalho no Brasil a projetar os impactos das mudanças climáticas sobre 

a economia através de modelo de EGC foi de Domingues et al. (2008). O estudo analisou 

o impacto das mudanças climáticas sobre a economia da região Nordeste, a partir de 

estimativas de áreas aptas ao cultivo agrícola, utilizando o modelo TERM-Cedeplar. As 

estimativas de aptidão da terra para os cultivos de arroz, feijão, milho, algodão, mandioca, 

soja, cana-de-açúcar e girassol foram elaboradas pela Embrapa utilizando os cenários 

climáticos A2 e B2, do IPCC. Reduções no fator de produção terra, por UF, foram 

utilizadas como choque no setor agropecuário do modelo e representam uma proxy para 

os efeitos das mudanças climáticas sobre a economia da região, entre os anos de 2005 e 

2050. Os resultados indicam elevadas perdas econômicas, sobretudo, para os estados mais 

pobres, com potencial efeitos sobre os fluxos migratórios em direção às metrópoles da 

região e do país. O estudo projetou retração do PIB em 13,1% e dos níveis de emprego 

em 5,95% no ano de 2050. 

No estudo interdisciplinar intitulado Economia da mudança do clima no Brasil: 

custos e oportunidades, de Margulis, Dubeux e Marcovitch (2009), os impactos das 

mudanças climáticas no Brasil foram quantificados e analisados por um grupo de 

pesquisadores que analisaram os efeitos econômicos nacionais, regionais e setoriais de 

impactos relacionados às alterações de vazão das bacias hidrográficas, elevação do nível 

do mar na costa brasileira e alteração de produtividade agrícola. O estudo utilizou o 

modelo EFES (Economic Forecasting Equilibrium System) integrado com outros 

modelos de projeção de impactos, adotando os cenários A2 e B2 do IPCC como 

referência. Os resultados do EFES foram incorporados no modelo de EGC B-MARIA 

para a realização das projeções macroeconômicas regionais e setoriais. Os resultados 

indicam reduções de 0,5% (Cenário A2) e 2,3% (Cenário B2) do PIB nacional no ano de 

2050, e grandes perdas de áreas de baixo risco de produção agrícola para os cultivos de 

soja (30% a 34%), milho (15%) e café (17% a 18%).  

O estudo de Moraes (2010), avaliou os efeitos econômicos dos cenários A2 e B2 de 

mudanças climáticas na agricultura brasileira através do modelo TERM-BR. Os cenários 

de política implementados no modelo de EGC, a exemplo de Domingues et al. (2008), 

basearam-se em estimativas de aptidão de áreas para o cultivo de feijão, milho, soja, 

algodão, arroz, cana de açúcar, mandioca e café fornecidas pela Embrapa, considerando 

dois horizontes temporais. 2020 utilizando o cenário B2 e desconsiderando mudanças 

sociais e econômicas, e 2070 utilizando o cenário A2, com adaptações sociais e 

econômicas. Os resultados da simulação com o cenário A2 indicam impactos negativos 

maiores nos estados da região Nordeste, além de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, em 

consequência da redução da área apta para o cultivo da soja. A região Sudeste seria 

beneficiada com o aumento das áreas aptas ao cultivo da Cana de Açúcar. No cenário B2, 

os resultados indicam impactos negativos para as regiões Nordeste e Centro Oeste, e 



redução do impacto positivo na região Sudeste com a intensificação do aquecimento 

climático. As projeções de impacto no PIB nacional indicam redução em ambos os 

cenários, sendo de -0,28% em 2020 no cenário A2, e de -1,12% em 2070 no cenário B2. 

Ferreira Filho e Horridge (2010) analisaram os impactos das mudanças climáticas 

sobre a agricultura e migração interna no Brasil utilizando o modelo TERM-MIG. As 

simulações utilizaram alterações de produção e disponibilidade de terra para um grupo de 

cultivos agrícolas, calculadas de acordo com os cenários A2 e B2 do IPCC, para os anos 

de 2020 e 2070, respectivamente. Os resultados apontaram que a retração econômica das 

regiões Nordeste e Centro Oeste poderiam reverter o fluxo migratório, aumentando as 

emigrações de trabalhadores menos qualificados para as regiões Sul e Sudeste, retomando 

o padrão migratório verificado antes da década de 1980 no Brasil. Os resultados indicam 

que o PIB nacional poderia retrair em -0,8% em 2070, considerando-se o cenário B2. 

Farias (2012) desenvolveu um modelo de EGC com especificação detalhada do uso 

da terra no Brasil e avaliou os impactos econômicos das mudanças climáticas no país. Os 

choques implementados foram calculados através da sensibilidade de alteração de tipos 

de uso do solo estimadas econometricamente, levando em consideração os cenários 

climáticos A2 e B2 do IPCC, e os períodos de 2010/2039, 2040/2069 e 2070/2100. No 

cenário A2, os resultados indicaram redução acumulada do PIB real nacional em -0,02% 

em 2039, -0,05% em 2069 e de -0,11% em 2099. Para o cenário B2, as projeções indicam 

retração de -0,02% em 2039, -0,04% em 2069 e de -0,07% em 2099. Em termos setoriais 

as maiores perdas ocorreriam nas atividades agrícolas, com destaque para a retração dos 

setores produtores de Trigo e Cereais, Café em Grão e Soja em Grão. Os setores de Cana 

de Açúcar e Algodão Herbáceo seriam beneficiados nas projeções. 

Miyajima (2018) avaliou os impactos das mudanças climáticas sobre produção 

agrícola nas mesorregiões da Amazônia Legal Brasileira, utilizando o modelo REGIA. 

Os choques utilizados como proxy para os efeitos das MC, foram estabelecidos através 

de estimativas de produtividade agrícola calculadas para 11 cultivos agrícolas, tendo os 

cenários RCP 4.5 e RCP 8.5 como referência. Os resultados indicaram perdas econômicas 

heterogêneas em ambos os cenários, com perda maior no cenário RCP 8.5. As regiões 

com maior participação agrícola no PIB, foram as mais impactadas negativamente, com 

destaque para as regiões Nordeste Paraense, Sudeste Mato-grossense, Sul Maranhense e 

Metropolitana de Belém. Para o PIB da região da Amazônia Legal, as projeções indicam 

retração acumulada de -1,68% no cenário RCP 4.5 e de -1,92% no cenário RCP 8.5, no 

ano de 2080. 

O trabalho de Souza (2018) mensurou os impactos econômicos das mudanças 

climáticas para as regiões brasileiras através de alterações de produtividade agrícola dos 

cultivos de soja, cana de açúcar, milho, feijão, café e laranja e, estabeleceu um indicador 

de vulnerabilidade regional aos impactos. Os cenários climáticos analisados são o RCP 

2.6 e o RCP 8.5 do IPCC, entre 2020 e 2100. Os resultados apontam para variação de 

perdas agrícolas de 9,7% a 55,6% até 2100, com impactos sobre o PIB na ordem de -

0,05% no cenário otimista e de -0,26% no cenário pessimista. São Paulo, Paraná e Minas 

Gerais seriam os estados mais afetados em termos de perdas. 

Em linhas gerais, verifica-se que os trabalhos que utilizam a metodologia de EGC 

para analisar mudanças climáticas no Brasil, iniciaram-se após a divulgação do Quarto 

Relatório do IPCC (2007), com projeções climáticas mais detalhadas, e que permitiram a 

estimação de variáveis utilizadas como insumo nos modelos de EGC. Os estudos 

dividem-se entre os que analisam impactos das MC e os que analisam políticas de 

mitigação ao fenômeno. A maioria dos estudos utilizam os cenários A2 e B2 como 

referência, posto que os cenários mais recentes RCP 2.6, RCP 4.5 e RCP 8.5, foram 

divulgados no AR5 (2014). 



Os que analisaram impactos diretos sobre a agricultura, utilizaram basicamente três 

abordagens como parâmetro para o cálculo dos choques utilizados nas simulações: i) 

alterações nas áreas aptas ao cultivo agrícola; i) alterações de uso do solo; e iii) alterações 

de produtividade agrícola. Destas, a utilização da produtividade agrícola é bem recente 

na literatura. Ademais, os cultivos agrícolas analisados, de maneira geral, são agregados, 

com nível de agregação menor nos estudos que envolvem a utilização de estimativas de 

produtividade agrícola. 

3. Metodologia e Dados 

O AGRO-BR (TANURE, 2020) é um modelo de EGC inter-regional dotado de 

mecanismos de dinâmica recursiva para 27 Unidades da Federação (UF) do Brasil e 

grande desagregação setorial para produtos agrícolas. O modelo é do tipo bottom-up, 

cujos resultados nacionais são oriundos de agregações dos resultados regionais. Ademais, 

é o primeiro modelo de EGC no Brasil, a adotar de maneira desagregada os setores 

produtores referentes à agricultura familiar e à agricultura patronal. Assim, os setores i) 

agrícolas; ii) produção pecuária e de outros animais, iii) silvicultura e iv) extração vegetal, 

são desagregados em setores familiares e patronais, totalizando 48 setores. A base de 

dados do AGRO-BR é composta da mais recente matriz de insumo produto 

disponibilizada pelo IBGE (2018), referente ao ano de 2015, e pelas Tabelas de Recursos 

e Usos (TRU), disponibilizadas em 2017. A estrutura teórica do modelo AGRO-BR é 

originada do modelo TERM (HORRIDGE; MADDEN; WITTWER, 2005).  

O AGRO-BR é capacitado para analisar impactos econômicos, regionais e setoriais 

decorrentes dos efeitos das mudanças climáticas no Brasil, posto que apresenta calibração 

específica dos setores agrícolas de origem familiar e patronal. A Tabela A1 na seção 

Apêndice apresenta os setores do modelo AGRO-BR. Não obstante, em virtude de seus 

mecanismos de dinâmica recursiva, o modelo permite a avaliação dos impactos 

econômicos ao longo do tempo, dado que os efeitos das MC ocorrem ao longo de um 

grande horizonte temporal. 

 

3.1 Estrutura da Tecnologia de Produção 

As equações do modelo AGRO-BR são semelhantes às de outros modelos de EGC. 

No modelo, os setores produtivos atuam em concorrência perfeita, obtendo lucro zero, 

sendo que cada setor produz apenas um produto em escala constante de produção. Os 

produtores escolhem uma combinação de insumos intermediários, de origem doméstica 

ou importada, e fatores primários, capital, terra e trabalho, de forma a minimizar custos 

de produção, sujeitos a funções de produção dos tipos Leontief e CES, conforme ilustrado 

na Figura 1. As estruturas funcionais de otimização correspondem às figuras em forma 

de trapézio, as demais estruturas referem-se aos produtos, fatores e insumos. 

 



 
Figura 1: Estrutura produtiva do modelo AGRO-BR 

Fonte: Tanure (2020) adaptado de Horridge (2011) 

No processo produtivo, os fatores primários e os insumos intermediários são 

demandados em proporções fixas, seguindo uma função de produção do tipo Leontief. 

Ou seja, é necessária a utilização conjunta dos insumos intermediários e dos fatores 

primários, não sendo possível haver substituição entre eles, conforme verificado no 

segundo nível da Figura 1. No nível abaixo, os fatores primários capital, terra e trabalho 

são demandados através de uma função de produção do tipo CES. Ressalta-se que o fator 

terra é demandado apenas pelos setores produtores de produtos agrícolas, bovinos, outros 

animais, silvicultura, extração vegetal e aquicultura. A demanda por insumos 

intermediários é estruturada por uma função do tipo CES, que permite a substituição entre 

diferentes produtos. A origem também é estruturada por um função do tipo CES, 

permitindo a substituição do produto entre as regiões de origem. 

A adoção de funções do tipo CES na tecnologia de produção implica na utilização 

da hipótese de Armington (1969) em relação à diferenciação de produtos do mesmo setor. 

A hipótese indica que bens de diferentes origens domésticas ou externas, são tratados 

como substitutos imperfeitos (CARVALHO, 2014). Assim, o produto Soja Patronal de 

uma região não é substituto perfeito do bem Soja Patronal de outra região do modelo, por 

exemplo. 

  

3.2 Choques e Cenários 

Os cenários de política RCP 4.5 e RCP 8.5, utilizados nas simulações do modelo 

AGRO-BR, partem das projeções de perda (ou ganhos) de produtividade agrícola 

estimadas em Tanure (2020). Os cenários RCP 4.5 e RCP 8.5 se distinguem pelos choques 

de produtividade da terra aplicado aos setores agrícolas.  

Nas simulações de política, a produtividade da terra é exógena de forma a permitir 

a implementação dos choques estimados. O comportamento (desvio em relação ao 

cenário de referência) dos principais agregados macroeconômicos, PIB nacional, 

consumo das famílias e investimento, e de todas as variáveis endógenas, são determinados 

pelo modelo. O intuito é projetar o desempenho dessas variáveis no contexto das MC.  

No cenário RCP 4.5, a variação média de produtividade (em módulo) da terra entre 

os setores e regiões é menor no período 2021/2050 do que no período 2051/2080. Essa 

configuração é oriunda das projeções do IPCC para o cenário climático RCP 4.5, em que 

se projeta um aumento linear da forçante radioativa até meados do século e uma redução 



do crescimento destas após esse período. No cenário RCP 8.5, a variação média de 

produtividade da terra é maior (em módulo) que os valores verificados no cenário de 

política RCP 4.5, sendo os choques do período 2051/2080 consideravelmente superiores 

aos aplicados no período 2021/2050. Essa é uma característica do cenário climático RCP 

8.5 do IPCC, que projeta crescimento linear do forçamento radioativo ao longo do século 

XXI. 

O período utilizado nas simulações respeita a periodização climatológica de 30 

anos, estabelecida de modo a cobrir todas as variabilidades climáticas naturais que 

possam influenciar a média das variáveis analisadas. Neste sentido, as variações de 

produtividade agrícola estimadas em Tanure (2020), por cultivo e por tipo de produtor, 

representam projeções de variação referentes a 30 anos, realizadas entre os anos de 2021 

a 2050, e de 2051 a 2080. Para a construção dos choques no modelo, essas variações de 

produtividade foram transformadas em taxas de variação equivalentes ao período de 5 

anos, ou seja, taxas quinquenais. Assim, cada período analisado, 2021/2050 e 2051/2080, 

é composto de 6 quinquênios, totalizando 12 conjuntos quinquenais de choques de 

produtividade da terra, para cada cenário. A terra é um fator primário de produção no 

modelo AGRO-BR. Os choques de produtividade positivos representam redução da 

quantidade de terra necessária para a produção de determinado setor. O contrário para 

choques negativos de produtividade.  

 

3.3 Relações causais do modelo 

A adoção de um conjunto de choques heterogêneos, nas simulações de política, 

exige um esforço de compreensão das relações causais do modelo para a correta 

interpretação de seus resultados. A partir dos choques de produtividade da terra 

implementados, que possuem magnitudes distintas, o fator primário de produção “terra” 

é diretamente afetado. Os setores que utilizam terra como insumo primário de produção 

terão seus custos de produção modificados, alterando assim os preços relativos dos 

produtos produzidos e a combinação de insumos utilizados. Estas alterações, por sua vez, 

impactam nos preços dos fatores produtivos (terra capital e trabalho). 

Os setores agrícolas são diretamente afetados pelos choques climáticos, cujo 

impacto repercute via substituição entre os fatores primários de produção (capital, 

trabalho e terra) e via alterações nos níveis de produção. Em ambos, o resultado é a 

alteração dos preços relativos dos bens produzidos. 

O choque de produtividade da terra implementado no modelo altera o custo do fator 

terra, fazendo com que os setores realoquem seus fatores primários de produção, de forma 

a minimizar os custos. Setores com ganho de produtividade da terra (choques positivos), 

substituirão trabalho e capital por terra, diminuindo seus custos; já setores com perda de 

produtividade (choques negativos) substituirão terra por trabalho e capital, com elevação 

dos seus custos. A magnitude de substituição é determinada pelas elasticidades1 de 

substituição de fatores primários e a intensidade de uso de cada fator. O tamanho deste 

efeito de substituição entre fatores primários é orientado pela estrutura produtiva extraída 

da base de dados do modelo, sendo distinto entre os setores familiar e patronal. 

4. Simulações e Resultados 

Os resultados das simulações realizadas com os cenários de política RCP 4.5 e RCP 

8.5 são interpretados como desvios em relação ao cenário base, no qual não se considera 

os choques de produtividade da terra. Dois períodos são utilizados como referência nas 

 
1 Domingues et al. (2009) fornece as elasticidades de substituição de fatores primários. A Tabela A2, na 

seção Apêndice, apresenta as demais elasticidades utilizadas no estudo. 



análises. Os resultados no ano de 2050 representam os resultados acumulados de “médio 

prazo” referentes ao choque de produtividade efetuado entre os anos de 2021 e 2050. Os 

resultados do ano de 2080 representam os efeitos de “longo prazo” do choque 

implementado nos anos de 2051 a 2080, a partir do resultado acumulado de 2050. 

 

4.1 Resultados Setoriais 

Os setores agrícolas relevantes, em termos de participação econômica, para a 

agricultura familiar se diferenciam dos relevantes para a agricultura patronal. Os 

resultados das simulações evidenciam esse desempenho diferenciado entre os produtores. 

Os setores familiares produtores de Mandioca, Fumo em Folha e Café em Grão, além de 

serem impactados em uma magnitude acentuada pelo choque de produtividade da terra, 

possuem relevância econômica e, portanto, exigem uma análise individual. Por parte da 

agricultura patronal, os setores produtores de Soja em Grão, Cana de Açúcar e Café em 

Grão desempenham papel determinante nos resultados. As Tabelas 1 e 2 apresentam os 

resultados das simulações para a produção setorial nacional nos cenários RCP 4.5 e RCP 

8.5, respectivamente. 

 

Tabela 1: Variação da Produção Setorial Nacional decorrente dos choques de 

produtividade no cenário RCP 4.5 (Var. % acumulada em relação ao cenário base) 

Setor / Ano 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 

Arroz Fam. -0,02 -0,04 -0,05 -0,07 -0,08 -0,10 -0,13 -0,17 -0,20 -0,23 -0,26 -0,30 

Arroz Pat. -0,10 -0,20 -0,31 -0,43 -0,55 -0,67 -0,93 -1,20 -1,49 -1,81 -2,16 -2,54 

Trigo e Cereais Fam. 0,20 0,41 0,62 0,83 1,05 1,28 1,40 1,52 1,66 1,82 2,00 2,20 

Trigo e Cereais Pat. 0,96 1,93 2,89 3,83 4,75 5,67 6,05 6,47 6,97 7,57 8,29 9,12 

Milho em Grão Fam. 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,28 0,39 0,50 0,61 0,72 0,84 

Milho em Grão Pat. -0,97 -2,02 -3,16 -4,38 -5,70 -7,13 -8,99 -11,01 -13,20 -15,57 -18,10 -20,79 

Algodão em Fibra Fam. 0,01 0,03 0,04 0,06 0,09 0,11 0,13 0,16 0,20 0,24 0,28 0,33 

Algodão em Fibra Pat. -0,71 -1,49 -2,35 -3,29 -4,32 -5,46 -7,35 -9,43 -11,72 -14,23 -16,97 -19,92 

Cana de Açúcar Fam. 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03 0,05 0,06 0,07 0,09 0,12 0,15 0,18 

Cana de Açúcar Pat. 0,67 1,35 2,03 2,71 3,37 4,04 5,27 6,51 7,77 9,06 10,40 11,82 

Soja em Grão Fam. -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 -0,02 0,00 0,01 0,03 0,06 0,08 

Soja em Grão Pat. 0,07 0,15 0,23 0,32 0,41 0,51 0,72 0,95 1,19 1,45 1,73 2,03 

Mandioca Fam. -0,34 -0,75 -1,25 -1,83 -2,49 -3,26 -4,31 -5,52 -6,89 -8,44 -10,19 -12,13 

Mandioca Pat. 0,04 0,07 0,10 0,12 0,13 0,14 0,19 0,24 0,28 0,32 0,35 0,38 

Fumo em Folha Fam. 0,20 0,37 0,52 0,67 0,82 0,97 1,14 1,32 1,51 1,71 1,93 2,16 

Fumo em Folha Pat. 0,03 0,06 0,09 0,12 0,16 0,20 0,23 0,26 0,30 0,35 0,40 0,45 

Tomate Fam. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,03 

Tomate Pat. -0,01 -0,03 -0,04 -0,05 -0,06 -0,07 -0,09 -0,11 -0,13 -0,16 -0,19 -0,23 

Batata Inglesa Fam. 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Batata Inglesa Pat. -0,01 -0,01 -0,02 -0,03 -0,04 -0,05 -0,10 -0,16 -0,22 -0,28 -0,34 -0,41 

Cebola Fam. 0,00 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 

Cebola Pat. -0,01 -0,01 -0,02 -0,03 -0,04 -0,05 -0,05 -0,06 -0,07 -0,09 -0,11 -0,14 

Amendoim Fam. 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 

Amendoim Pat. 0,08 0,14 0,20 0,25 0,28 0,31 0,35 0,40 0,46 0,53 0,61 0,70 

Abacaxi Fam. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,02 -0,04 -0,05 -0,06 -0,08 

Abacaxi Pat. 0,00 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,03 -0,04 -0,05 -0,06 -0,08 -0,10 -0,12 

Banana Fam. -0,25 -0,55 -0,93 -1,39 -1,94 -2,62 -3,43 -4,40 -5,54 -6,89 -8,47 -10,29 

Banana Pat. -0,16 -0,33 -0,51 -0,68 -0,86 -1,05 -1,24 -1,47 -1,76 -2,11 -2,54 -3,04 

Feijão em Grão Fam. -0,20 -0,45 -0,74 -1,09 -1,48 -1,94 -2,22 -2,56 -2,94 -3,38 -3,90 -4,48 

Feijão em Grão Pat. -0,32 -0,65 -0,97 -1,29 -1,60 -1,94 -2,20 -2,52 -2,89 -3,35 -3,88 -4,48 

Castanha de Caju Fam. 0,02 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,45 0,89 1,36 1,84 2,35 2,87 

Castanha de Caju Pat. 0,22 0,44 0,67 0,89 1,12 1,36 1,71 2,07 2,44 2,82 3,22 3,64 

Uva Fam. -0,07 -0,15 -0,24 -0,34 -0,46 -0,60 -0,81 -1,07 -1,36 -1,71 -2,11 -2,57 

Uva Pat. 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,44 0,51 

Out. da Lav. Temp. Fam. 0,12 0,25 0,37 0,48 0,60 0,70 1,50 2,35 3,25 4,19 5,19 6,24 

Out. da Lav. Temp. Pat. 0,01 0,00 -0,04 -0,11 -0,20 -0,32 0,34 0,99 1,61 2,21 2,78 3,36 



Laranja Fam. -0,08 -0,17 -0,27 -0,38 -0,51 -0,67 -0,90 -1,17 -1,48 -1,86 -2,30 -2,83 

Laranja Pat. -0,74 -1,56 -2,43 -3,32 -4,26 -5,26 -6,43 -7,76 -9,29 -11,04 -13,03 -15,27 

Café em Grão Fam. -0,44 -0,92 -1,47 -2,09 -2,78 -3,55 -4,50 -5,55 -6,68 -7,92 -9,26 -10,71 

Café em Grão Pat. -0,23 -0,49 -0,76 -1,06 -1,39 -1,75 -1,98 -2,23 -2,52 -2,84 -3,20 -3,59 

Out. da Lav. Perm. Fam. 0,07 0,07 -0,01 -0,17 -0,43 -0,79 -0,89 -1,05 -1,29 -1,62 -2,03 -2,52 

Out. da Lav. Perm. Pat. 0,04 0,06 0,04 0,01 -0,05 -0,14 0,48 1,07 1,63 2,14 2,64 3,12 

Bov. e Out. Animais Fam. -0,01 -0,02 -0,02 -0,03 -0,04 -0,05 -0,07 -0,09 -0,11 -0,13 -0,15 -0,17 

Bov. e Out. Animais Pat. -0,01 -0,02 -0,03 -0,04 -0,05 -0,07 -0,09 -0,11 -0,13 -0,15 -0,17 -0,19 

Silvicultura Fam. 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 

Silvicultura Pat. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 

Extração Vegetal Fam. 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,03 

Extração Vegetal Pat. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 

Pesca e Aquicultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Indústria Extrativa 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,05 0,06 0,07 0,09 

Indústrias Diversas 0,01 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,11 0,14 0,17 0,20 0,23 0,26 

Eletrônicos 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 

Alimentos e Bebidas 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 

Diesel Combustível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Prod. Químicos 
Inorgânicos 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 

Adubo e Fertilizantes 0,00 -0,01 -0,02 -0,04 -0,07 -0,11 -0,09 -0,09 -0,08 -0,08 -0,09 -0,08 

Defensivos Agrícolas 0,01 0,01 0,00 -0,01 -0,02 -0,04 0,00 0,03 0,05 0,07 0,10 0,12 

Eletricidade e Gás 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 

Instituições Finan. e Seg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 

Comércio 0,00 -0,01 -0,01 -0,02 -0,03 -0,03 -0,03 -0,04 -0,04 -0,05 -0,06 -0,06 

Transporte de Carga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 

Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Setor Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Construção Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados do modelo 
 

No cenário RCP 4.5, em âmbito nacional, destacam-se os setores de Mandioca 

Familiar, Café Familiar e Banana Familiar, com desempenho negativo de produção ao 

longo do tempo.  As quedas acumuladas até 2080 poderiam chegar a -12,13%, -10,71% 

e -10,29%, respectivamente para os três cultivos. Os setores produtores de Fumo em 

Folha Familiar e Outros da Lavoura Temporária, apresentariam aumento de produção 

próximos a 2,16% e 6,24%, em relação ao cenário base, em 2080. Entre os setores 

patronais, verifica-se que os produtores de Milho Patronal, Algodão em Fibra Patronal e 

Laranja Patronal tenderiam a ser negativamente afetados com redução da produção em -

20,7%, -19,8% e -15,2%, respectivamente, em 2080. Os setores mais beneficiados seriam 

os produtores de Trigo em Grão Patronal e Cana de Açúcar Patronal, com projeções de 

aumento de produção em 9,12% e 11,8%, respectivamente em 2080. 

Os setores indiretamente afetados pelos choques de produtividade no cenário RCP 

4.5 indicam que os dois principais setores ofertantes de insumos, Defensivos Agrícolas e 

Adubo e Fertilizantes, seriam os mais afetados, em âmbito nacional. Inicialmente, os 

setores apresentariam queda de produção, em relação ao cenário base, com declínio mais 

acentuado para o setor de Adubo e Fertilizantes. A partir de 2050, com a intensificação 

dos efeitos climáticos, o efeito líquido do nível de atividade dos setores agrícolas passaria 

a ser positivo (vide sessão anterior em que diversas UFs tem impacto positivo), induzindo 

o crescimento da produção do setor de Defensivos Agrícolas e em menor escala do setor 

de Adubo e Fertilizantes e dos setores de Diesel e Combustíveis e Produtos Químicos 

Inorgânicos. Ademais, os setores Eletricidade e Gás e Instituições Financeiras e Seguros 

não seriam afetados de maneira relevante. 

As projeções do cenário RCP 8.5, em média, apontam uma deterioração dos níveis 

de produção ao longo do tempo, comparados ao cenário RCP 4.5. Nos setores familiares, 

as projeções de redução na produção dos setores de Mandioca Familiar, Banana Familiar 



e Café em Grão Familiar indicam perdas da ordem de -16,82%, -18,41% e -9,20%, 

respectivamente, no ano de 2080. Por outro lado, os setores de Outros da Lavoura 

Temporária Familiar e Trigo em Grãos Familiar, poderiam apresentar ganhos de produção 

de 6,7% e 3,37%, respectivamente.  

Em relação aos setores patronais, as maiores perdas em termos de queda de 

produção seriam verificadas nos setores de Algodão em Fibra Patronal, Milho em Grão 

Patronal e Laranja Patronal, com reduções projetadas de -26,8%, -25,86% e -20,3%, 

respectivamente. Os destaques positivos seriam as projeções de crescimento da produção 

de Outros da Lavoura Permanente Patronal em 11,27% e Cana de Açúcar Patronal, com 

9,93% de crescimento. 

 

Tabela 2: Variação da Produção Setorial Nacional decorrente dos choques de 

produtividade no cenário RCP 8.5 (Var. % acumulada em relação ao cenário base) 

Setor / Ano 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 

Arroz Fam. 0,00 0,01 0,02 0,03 0,05 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,04 

Arroz Pat. -0,16 -0,33 -0,50 -0,69 -0,89 -1,10 -1,60 -2,14 -2,73 -3,37 -4,08 -4,85 

Trigo e Cereais Fam. 0,05 0,11 0,17 0,24 0,31 0,39 0,87 1,36 1,85 2,35 2,85 3,37 

Trigo e Cereais Pat. 0,97 1,96 2,95 3,92 4,90 5,87 7,31 8,78 10,30 11,90 13,60 15,42 

Milho em Grão Fam. 0,02 0,05 0,08 0,10 0,13 0,15 0,36 0,57 0,78 1,00 1,21 1,42 

Milho em Grão Pat. -1,21 -2,52 -3,94 -5,47 -7,13 -8,91 -11,25 -13,78 -16,51 -19,44 -22,57 -25,86 

Algodão em Fibra Fam. 0,01 0,03 0,05 0,07 0,10 0,14 0,18 0,23 0,28 0,34 0,39 0,45 

Algodão em Fibra Pat. -1,12 -2,37 -3,74 -5,25 -6,92 -8,74 -11,14 -13,78 -16,68 -19,82 -23,21 -26,83 

Cana de Açúcar Fam. 0,00 0,01 0,02 0,03 0,05 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,19 

Cana de Açúcar Pat. 1,02 2,04 3,04 4,00 4,93 5,85 6,31 6,82 7,41 8,12 8,95 9,93 

Soja em Grão Fam. -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,06 0,12 0,19 0,26 0,33 0,41 

Soja em Grão Pat. 0,10 0,21 0,32 0,45 0,58 0,72 1,07 1,45 1,85 2,28 2,75 3,24 

Mandioca Fam. -0,45 -1,01 -1,67 -2,43 -3,31 -4,30 -5,80 -7,52 -9,48 -11,67 -14,12 -16,82 

Mandioca Pat. 0,00 -0,01 -0,02 -0,04 -0,06 -0,09 -0,15 -0,22 -0,30 -0,40 -0,52 -0,65 

Fumo em Folha Fam. 0,19 0,36 0,51 0,66 0,80 0,96 1,08 1,22 1,38 1,54 1,72 1,91 

Fumo em Folha Pat. 0,03 0,06 0,10 0,13 0,17 0,21 0,24 0,27 0,30 0,34 0,38 0,42 

Tomate Fam. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 

Tomate Pat. -0,01 -0,03 -0,04 -0,06 -0,07 -0,08 -0,09 -0,09 -0,10 -0,11 -0,13 -0,15 

Batata Inglesa Fam. 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Batata Inglesa Pat. -0,01 -0,03 -0,05 -0,06 -0,08 -0,09 -0,15 -0,22 -0,29 -0,36 -0,44 -0,52 

Cebola Fam. -0,01 -0,02 -0,02 -0,03 -0,05 -0,06 -0,06 -0,07 -0,08 -0,09 -0,10 -0,12 

Cebola Pat. 0,00 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,04 -0,05 

Amendoim Fam. 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,07 0,08 0,10 0,11 0,12 

Amendoim Pat. 0,08 0,15 0,21 0,26 0,29 0,32 0,33 0,35 0,39 0,44 0,51 0,59 

Abacaxi Fam. 0,00 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,03 -0,05 -0,08 -0,11 -0,15 -0,19 -0,24 

Abacaxi Pat. -0,01 -0,01 -0,02 -0,03 -0,04 -0,04 -0,06 -0,08 -0,10 -0,12 -0,15 -0,19 

Banana Fam. -0,43 -0,97 -1,62 -2,40 -3,35 -4,49 -6,03 -7,86 -9,99 -12,44 -15,24 -18,41 

Banana Pat. -0,39 -0,80 -1,20 -1,59 -1,98 -2,39 -2,98 -3,66 -4,46 -5,39 -6,47 -7,71 

Feijão em Grão Fam. -0,35 -0,79 -1,31 -1,92 -2,63 -3,46 -3,94 -4,50 -5,18 -5,98 -6,91 -7,97 

Feijão em Grão Pat. -0,49 -1,01 -1,51 -2,00 -2,50 -3,02 -3,49 -4,05 -4,71 -5,49 -6,39 -7,42 

Castanha de Caju Fam. -0,20 -0,44 -0,72 -1,05 -1,44 -1,88 -2,16 -2,46 -2,80 -3,19 -3,64 -4,15 

Castanha de Caju Pat. -0,08 -0,16 -0,26 -0,36 -0,48 -0,61 -0,67 -0,74 -0,82 -0,91 -1,01 -1,13 

Uva Fam. -0,07 -0,15 -0,24 -0,35 -0,48 -0,63 -0,83 -1,07 -1,35 -1,68 -2,06 -2,51 

Uva Pat. 0,07 0,14 0,20 0,26 0,32 0,37 0,41 0,45 0,50 0,56 0,62 0,70 

Out. da Lav. Temp. 

Fam. 0,30 0,59 0,88 1,17 1,44 1,71 2,45 3,22 4,04 4,89 5,77 6,72 

Out. da Lav. Temp. Pat. 0,11 0,19 0,26 0,30 0,31 0,30 1,24 2,18 3,10 4,01 4,91 5,84 

Laranja Fam. -0,11 -0,22 -0,36 -0,52 -0,69 -0,90 -1,20 -1,55 -1,98 -2,49 -3,12 -3,88 

Laranja Pat. -0,86 -1,81 -2,83 -3,88 -4,99 -6,18 -7,88 -9,80 -11,99 -14,47 -17,25 -20,34 

Café em Grão Fam. -0,54 -1,14 -1,81 -2,54 -3,35 -4,25 -4,84 -5,52 -6,29 -7,15 -8,12 -9,20 

Café em Grão Pat. -0,25 -0,53 -0,84 -1,18 -1,56 -1,97 -1,81 -1,65 -1,50 -1,35 -1,21 -1,07 

Out. da Lav. Perm. Fam. 0,15 0,22 0,18 0,04 -0,21 -0,59 -0,64 -0,77 -1,00 -1,34 -1,79 -2,34 

Out. da Lav. Perm. Pat. 0,38 0,75 1,07 1,34 1,57 1,79 3,44 5,08 6,66 8,19 9,71 11,27 

Bov. e Out. Anim. Fam. -0,01 -0,03 -0,04 -0,05 -0,06 -0,07 -0,08 -0,10 -0,11 -0,13 -0,15 -0,18 



Bov. e Out. Anim. Pat. -0,01 -0,03 -0,05 -0,06 -0,08 -0,09 -0,11 -0,12 -0,14 -0,16 -0,18 -0,21 

Silvicultura Fam. 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 

Silvicultura Pat. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Extração Vegetal Fam. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Extração Vegetal Pat. 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,07 0,08 

Pesca e Aquicultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

Indústria Extrativa 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,03 0,05 0,06 0,08 0,10 0,13 

Indústrias Diversas 0,02 0,04 0,05 0,07 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,23 0,26 

Eletrônicos 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 

Alimentos e Bebidas  0,01 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,06 0,04 0,02 0,00 -0,04 -0,08 

Diesel Combustível 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Prod. Quím. Inorgânicos 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 

Adubo e Fertilizantes 0,01 0,01 0,00 -0,03 -0,06 -0,11 -0,16 -0,21 -0,28 -0,34 -0,40 -0,45 

Defensivos Agrícolas 0,02 0,02 0,02 0,01 -0,01 -0,04 -0,05 -0,08 -0,10 -0,12 -0,14 -0,14 

Eletricidade e Gás 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 

Instituições Finan. e 

Seg. 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 

Comércio 0,00 -0,01 -0,02 -0,02 -0,03 -0,04 -0,05 -0,06 -0,07 -0,08 -0,10 -0,12 

Transporte de Carga 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 

Setor Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Construção Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,02 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados do modelo 

 

A produção de Mandioca é sobretudo realizada pela agricultura familiar, sendo o 

cultivo importante para a segurança alimentar dos produtores, que responde por 83% da 

produção nacional no modelo AGRO-BR. Os resultados das simulações indicam declínio 

da produção do setor, ao longo do tempo, em todas as regiões do país e em todos os 

cenários. O declínio chega próximo aos 30% na região Centro-Oeste e 25% na região 

Norte no ano de 2080. As regiões do Nordeste, Sudeste e Sul apresentam redução de 8%, 

9% e 2%, respectivamente na produção de mandioca, também em 2080.  

No cenário pessimista, RCP 8.5, as simulações indicam desempenho semelhante 

ao verificado no cenário RCP 4.5 entre os anos de 2021 e 2050. Com a intensificação do 

fenômeno das MC, o efeito líquido do nível de atividade dos setores agrícolas a partir de 

2050 se tornaria negativo, impactando indiretamente a produção de Defensivos Agrícolas 

e Adubo e Fertilizantes e intensificando a retração dos setores. O desempenho dos demais 

setores seria semelhante ao simulado no cenário otimista, com a ressalva de que os setores 

de Diesel e Combustíveis e Produtos Químicos Inorgânicos apresentariam crescimento 

menor. 

 

4.2 Resultados Regionais 

Os resultados das simulações sobre o desempenho setorial nas Unidades da 

Federação evidenciam a heterogeneidade regional dos efeitos das alterações de 

produtividade oriundos das Mudanças Climáticas. A performance agregada dos setores 

agrícolas familiar e patronal por UF, apresentados nas Figuras 32 e 33, são resultados 

líquidos do impacto na  atividade de todos os setores no modelo AGRO-BR. A análise 

setorial individual é necessária para verificar setores ganhadores e perdedores ante ao 

fenômeno das mudanças climáticas, assim como verificar os setores relevantes para os 

resultados, posto que seu desempenho é heterogêneo entre regiões e setores. A Tabela 3 

apresenta a produção agregada dos setores da agricultura familiar e patronal por UF, para 

os cenários RCP 4.5 e RCP 8.5 nos anos de 2050 e 2080.  

 

Tabela 3: Variação da produção do setor agrícola familiar e patronal decorrentes dos 

choques de produtividade agrícola (Variação % acumulada em relação ao cenário base) 



Cenário RCP 4.5 RCP 8.5 

Período 2050 2080 2050 2080 

UF / Setor Agrícola Familiar Patronal Familiar Patronal Familiar Patronal Familiar Patronal 

RO -2,13 -1,13 -4,87 -2,98 -0,87 -1,21 -1,32 -3,91 

AC -2,31 -1,60 -8,18 -5,21 -2,41 -1,97 -11,34 -7,72 

AM -1,14 -0,36 -6,10 -1,25 -0,62 -0,18 -7,14 -0,36 

RR -2,31 -3,10 -9,19 -8,80 -0,51 -3,27 -8,97 -9,20 

PA -4,88 -1,00 -9,57 -1,73 -1,36 -0,53 -8,62 -2,02 

AP -8,64 5,44 -23,62 12,52 -7,91 5,57 -15,64 14,86 

TO 0,15 -0,77 -2,47 -2,89 -0,03 -0,96 -3,95 -4,22 

MA 2,14 -1,70 4,27 -4,56 0,25 -2,24 -3,11 -6,97 

PI 3,55 -2,92 8,59 -7,63 2,59 -3,66 5,83 -9,89 

CE 0,47 1,36 4,67 4,12 -1,79 -1,62 -2,73 -2,27 

RN -2,45 2,94 -4,06 10,14 -3,33 -2,09 -6,50 0,78 

PB -1,27 -2,37 -2,05 -5,39 -3,43 -3,19 -7,81 -5,01 

PE -2,04 -0,68 -4,51 -0,66 -4,13 -0,97 -10,32 -0,80 

AL -2,45 -3,59 -4,85 -9,02 -4,29 -4,73 -10,46 -8,63 

SE -3,72 -3,68 -7,61 -9,92 -5,67 -5,44 -13,39 -13,47 

BA -1,26 -4,19 -2,42 -11,25 -3,45 -4,57 -6,72 -12,09 

MG -2,24 -1,50 -5,75 -2,65 -2,55 -1,40 -4,64 -2,08 

ES -4,01 -2,77 -11,74 -6,80 -5,47 -3,87 -15,98 -8,56 

RJ -1,68 -3,22 -3,46 -8,39 -3,27 -4,76 -7,80 -11,09 

SP 0,91 2,42 0,94 6,79 0,62 3,59 1,20 3,73 

PR 0,68 1,30 1,04 2,19 0,54 1,17 1,54 2,52 

SC 1,32 0,17 2,87 0,36 1,19 -0,01 3,03 1,18 

RS 1,47 0,98 3,43 2,94 1,40 1,05 3,58 3,78 

MS -2,20 -0,74 -8,47 -2,09 -2,27 -0,25 -9,69 -0,61 

MT -0,96 -1,09 -3,69 -4,40 -0,68 -1,95 -3,82 -6,28 

GO 2,76 -0,71 2,85 -0,87 0,90 0,09 0,80 -1,59 

DF 0,56 0,04 1,71 0,05 0,91 0,05 2,92 0,11 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados do modelo AGRO-BR 

O impacto na atividade econômica das UF, por setores agrícolas familiar e patronal, 

para o cenário RCP 4.5, são representados nas Figuras 2 e 3. No setor familiar, os estados 

do Maranhão, Piauí, Ceará, São Paulo, Goiás, assim como os estados da região Sul e do 

DF apresentariam crescimento. Todos os demais apresentariam queda no nível de 

atividade econômica em relação ao cenário base. A Figura 3 demonstra que os estados do 

Amapá, Ceará, Rio Grande do Norte e São Paulo e todos da região Sul apresentariam 

crescimento do nível de atividade setorial patronal. 

 

 

Figura 2: Produção do Setor Agrícola Familiar por Unidade da Federação em 

2080 no Cenário RCP 4.5 (Var. % acumulada) 
Fonte: Elaboração própria com base nos resultados do modelo AGRO-BR 
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Figura 3: Produção do Setor Agrícola Patronal por Unidade da Federação em 

2080 no Cenário RCP 4.5 (Var. % acumulada) 
Fonte: Elaboração própria com base nos resultados do modelo AGRO-BR 

Com exceção dos estados da região Sul, as simulações apontam para uma 

deterioração do nível médio de atividade econômica dos setores agrícolas nas UF no 

cenário RCP 8.5. Entre os setores ganhadores verifica-se um aumento da atividade 

econômica de magnitude inferior ao simulado no cenário RCP 4.5, também com exceção 

dos estados da região Sul. A Figura 4 apresenta os resultados setoriais agregados familiar, 

enquanto a Figura 5 mostra os resultados para os setores agregados patronal por UF.  

 

Figura 4: Produção do Setor Agrícola Familiar por Unidade da Federação em 

2080 no Cenário RCP 8.5 (Var. % acumulada) 
Fonte: Elaboração própria com base nos resultados do modelo AGRO-BR 

 

O desempenho positivo em ambos os cenários da região Sul é decorrente do choque 

positivo da produtividade agrícola na região. A elevação de temperatura projetada pelas 

Mudanças Climáticas propiciaria o cultivo de culturas que não se adaptam às 

temperaturas baixas. Isso explica o aumento do nível de atividade no cenário pessimista, 

com temperaturas mais elevadas na região. O desempenho positivo do estado de SP é 

decorrente do aumento da produtividade de setores cuja participação no PIB estadual é 

relevante, como soja, café, cana de açúcar e algodão para os setores patronais, e feijão, 

café e uva para os setores familiares. 

 

 

Figura 5: Produção do Setor Agrícola Patronal por Unidade da Federação em 

2080 no Cenário RCP 8.5 (Var. % acumulada) 
Fonte: Elaboração própria com base nos resultados do modelo AGRO-BR 
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O estado do Amapá apresentaria maior discrepância de desempenho entre os setores 

familiar e patronal em ambos os cenários simulados. O setor familiar teria redução do 

nível de atividade em decorrência dos setores de Mandioca, Feijão e Outros de Lavoura 

Permanente terem sido mais afetados pela queda de produtividade da terra. Em 

contrapartida, os setores patronais produtores de Banana, e Outros da Lavoura 

Temporária e Permanente teriam desempenho positivo, sendo os principais responsáveis 

pela elevação do nível de atividade econômica no estado. 

A Figura 6 apresenta os efeitos das mudanças climáticas no cenário RCP 4.5, 

acumuladas para o ano de 2050, sobre os setores agrícolas familiar e patronal por grande 

região. De modo geral, a atividade da agricultura familiar seria negativamente afetada nas 

regiões Norte, Nordeste e Sudeste do país. Apenas as regiões Centro-Oeste e Sul 

apresentariam aumento no nível de atividade. Em relação à agricultura patronal, as 

regiões negativamente impactadas seriam Norte, Nordeste e Centro Oeste. Já as regiões 

Sudeste e Sul se beneficiariam em termos de atividade econômica.  

A relevância da participação do estado de São Paulo para o nível de atividade da 

região Sudeste explicaria o desempenho positivo do setor patronal da região, posto que 

nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro o desempenho econômico 

seria negativo em ambos os cenários. São Paulo se destaca na produção patronal de 

Algodão, Cana de Açúcar, Trigo em Grãos, e outros da Lavoura Permanente. Alguns 

setores expressivos em termos de relevância econômica apresentariam declínio no nível 

de atividade, como a produção patronal de Milho em Grãos e Laranja, contudo, o efeito 

líquido em nível de atividade é positivo. No setor familiar, SP se destaca positivamente 

na produção de Feijão, Café, Outros da Lavoura Permanente e Temporária. Destarte, a 

produção familiar de Mandioca e Banana apresentaria declínio acentuado.  

 

Figura 6: Nível de Atividade Econômica Regional no Cenário RCP 4.5 (Var. % 

acumulada) 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados do modelo AGRO-BR 

As simulações do  cenário RCP 8.5 indicam possível intensificação dos efeitos 

negativos e positivos ao longo do tempo em todos os setores e regiões. No ano de 2080, 

setores beneficiados intensificariam os ganhos e setores negativamente afetados 

apresentariam piora nos resultados. A Figura 7 apresenta os resultados referentes ao 

cenário RCP 8.5. Comparativamente, em termos de redução de atividade econômica, os 

setores da agricultura familiar seriam mais afetados nas regiões Norte e Sudeste, enquanto 

os setores da agricultura patronal seriam mais impactados no Nordeste e Centro-Oeste. A 

redução do nível de atividade da agricultura familiar na região Norte passaria de -3,4% 

em 2050 para -8,3% em 2080. A redução do nível de atividade da agricultura patronal no 

Nordeste passaria de -2,9% em 2050 para -7,7% em 2080. A região Sul, única beneficiada 

em ambos os setores, teria o nível de atividade elevado em 2080. 
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Figura 7: Nível de Atividade Econômica Regional no Cenário RCP 8.5 (Var. % 

acumulada) 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados do modelo AGRO-BR 

Enfatiza-se novamente que a região Sul apresentaria crescimento econômico em 

ambos os setores e cenários, com intensificação do nível de atividade ao longo do tempo. 

Esse desempenho é verificado em decorrência do aumento da temperatura e dos níveis de 

precipitação na região, de maior intensidade no cenário RCP 8.5, o que propiciaria o 

aumento estimado de produtividade agrícola médio para os produtores familiares e 

patronais. 

4.4 Resultados Macroeconômicos e Regionais Agregados 

Os resultados macroeconômicos reportados nesta seção são apresentados em termos 

de desvio acumulado dos cenários RCP 4.5 e RCP 8.5 em relação ao cenário base. Os 

anos de 2050 e 2080 são utilizados como referência por representarem os efeitos finais 

acumulados dos choques de produtividade da terra aplicados aos períodos de 2021 a 2050 

e 2051 a 2080. Os impactos das mudanças climáticas estimados pelo modelo AGRO-BR 

implicariam em impacto negativo no PIB em ambos os cenários analisados. A retração 

seria intensificada ao longo do tempo, chegando a -0,03% no cenário RCP 4.5 e -0,07% 

no RCP 8.5 em 2080. Considerando o PIB nominal de 2019 no valor de R$7 trilhões, as 

mudanças climáticas representadas no modelo pelo cenário RCP 4.5, poderiam gerar, 

grosso modo, perdas acumuladas em valores correntes de R$210 bilhões ao longo de 60 

anos, com perdas anuais de R$3,5 bilhões, chegando a R$490 bilhões (R$8,1 bilhões 

anuais) no cenário RCP 8.5. 

Comparativamente a outros estudos na literatura, como Margulis, Dubeux e 

Marcovitch (2009), a magnitude estimada em termos de impactos sobre o PIB é menor 

em virtude de serem decorrentes do resultado líquido de alterações de produtividade da 

terra estimadas para 42 setores agrícolas divididos entre familiares e patronais, nas 27 

Unidades da Federação. Na média, os efeitos são negativos, pois apesar das projeções 

indicarem que grande parte dos cultivos seriam negativamente impactados, cultivos 

relevantes em termos de representatividade no PIB são impactados de maneira positiva 

em algumas regiões, sobretudo nos estados de SP e na região Sul, minimizando os efeitos 

negativos agregados. 

  

Tabela 4: Resultados Macroeconômicos (Var. % acumulada em relação ao cenário base) 
Cenários RCP 4.5 RCP 8.5 

Variáveis / Ano 2050 2080 2050 2080 

Consumo das Famílias -0,01 -0,03 -0,01 -0,07 

Investimento 0,00 -0,02 0,00 -0,03 

Exportações -0,13 -0,31 -0,15 -0,37 
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Importações -0,09 -0,24 -0,12 -0,24 

Índice de Preços -0,05 -0,14 -0,06 -0,14 

Produto Interno Bruto -0,01 -0,03 -0,01 -0,07 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados do modelo  
 

Estudos que apresentam impactos das mudanças climáticas maiores sobre o PIB, 

abordam o tema de maneira distinta, via inclusão de outros fatores, para além do impacto 

sobre os cultivos agrícolas, ou utilizam os efeitos médios estimados para um grupo restrito 

de cultivos, para a agricultura como um todo. Margulis, Dubeux e Marcovitch (2009), 

analisam um conjunto de efeitos das MC, incluindo a elevação do nível dos oceanos, 

projeções demográficas, redução da vazão das bacias hidrográficas e disponibilidade de 

terras aptas ao cultivo, e por isso, apresentam como resultados impactos negativos no PIB 

nacional de magnitude maior que a projetada pelo AGRO-BR, variando de -0,5% a -2,3% 

em 2050. Em Moraes (2010), a magnitude de impacto pode estar superestimada em 

decorrência da utilização dos choques de restrição de oferta e de redução do uso da terra 

para oito cultivos, além do acréscimo de uma restrição ao uso das terras inaptas pelos 

demais cultivos, tendo como resultado retrações no PIB entre -0,28% em 2020 e -1,12% 

em 2070.  

Contudo, os resultados agregados apresentados nessa tese, são similares aos 

resultados de Farias (2012), simulados através da integração dos modelos MONASH e 

B-MARIA e estimativas de alteração do uso de solo de acordo com os cenários A2 e B2 

do IPCC, para um grupo de onze cultivos. Seus resultados projetaram redução do PIB 

nacional entre -0,02% em 2039 e -0,11% em 2099 considerando o cenário A2, e entre -

0,02% em 2039 e -0,07% em 2099 no cenário B2. Os resultados também se aproximam 

dos observados por Silva (2018), que estima a produtividade agrícola de cinco cultivos 

frente os cenários do IPCC e avalia os impactos econômicos ao longo do século XXI. 

Seus resultados em termos de impactos sobre o PIB, em 2099, são de -0,05% no cenário 

RCP 2.6 e de -0,26% no cenário RCP 8.5. Ou seja, estudos que apresentam metodologia 

semelhante, apresentam resultados bem próximos aos verificados. Esta estudo avança, no 

entanto, ao fornecer estimativas para grande parte dos cultivos agrícolas e, mais do que 

isso, para grupos distintos de produtores, familiares e patronais. 

Sobre o desempenho do  consumo das famílias, os resultados projetados indicam 

possível retração na mesma magnitude do PIB. O impacto sobre o consumo das famílias 

seria mais intenso no cenário RCP 8.5. Este desempenho é determinado pelo fechamento 

do modelo, com o consumo agregado seguindo a variação da renda e, portanto, o PIB. 

Em relação ao investimento, verifica-se que no nível agregado há retração relacionada ao 

declínio da atividade econômica na economia nacional. A redução é mais elevada no 

cenário RCP 8.5. Em termos setoriais, a agricultura apresentaria elevação do nível de 

investimento, realizado em decorrência dos choques de produtividade de terra aplicados. 

Setores com ganho de produtividade da terra utilizariam mais capital e trabalho para 

aumentar a produção e setores com perda de produtividade da terra, substituiriam terra 

por capital e trabalho, na margem. 

Os setores diretamente afetados pelos choques de produtividade, sobretudo os 

patronais, são, em média, exportadores. O efeito líquido dos choques sobre o nível de 

atividade é negativo, e positivo sobre seus custos. Neste sentido, as exportações seriam 

negativamente afetadas e apresentariam declínio acentuado ao longo do tempo. A Tabela 

4 apresenta o índice de preços de produtos exportados, que se elevaria ao longo do tempo 

e explica o comportamento negativo do volume exportado. 

A retração no nível de atividade econômica determinaria preponderantemente a 

redução nas importações. A utilização de insumos produtivos importados seria reduzida 



em decorrência da diminuição da produção. Ademais, a redução da renda de fatores 

afetaria de maneira negativa o consumo das familias e, consequentente, diminuiria o 

volume de bens importados.  

O Índide Geral de Preços ao Consumidor seria afetado negativamente pela redução 

do nível de atividade econômica. O declínio da renda e a consequente redução na 

demanda, contribuiriam para o processo. Esse desempenho é resultado do saldo líquido 

dos efeitos dos choques nos setores produtivos. Em média, setores afetados 

negativamente pelo choque no cenário otimista, tiveram os efeitos intensificados no 

cenário pessimista. O mesmo ocorre em setores positivamente afetados. Contudo, o 

resultado líquido para efeitos de impacto no preço se manteve o mesmo nos dois cenários.  

A Tabela 5 apresenta os resultados do PIB ao nível das UF para os cenários RCP 

4.5 e RCP 8.5. O desempenho das UF, em termos de PIB, reflete a importância econômica 

dos setores agrícolas afetados pelos choques de produtividade da terra. As projeções 

indicam heterogeneidade de resultados. Em média, haveria redução acentuada do PIB ao 

longo do tempo e de magnitude maior no cenário pessimista RCP 8.5. As únicas UF que 

apresentariam crescimento positivo nos dois cenários seriam RR, TO, AL, RJ, SP, PR e 

RS. 

Os estados do RR, RS e TO apresentariam crescimento acumulado respectivo de 

0,41%, 0,37% e 0,32% do PIB em 2080 no cenário RCP 4.5. Em relação ao cenário RCP 

8.5, em 2080, verifica-se que apenas RS apresentaria elevação do crescimento, ante ao 

ano de 2050. O PIB de RS em 2080 seria 0,42% maior que o verificado no cenário base. 

Dentre os estados com retração no PIB, MT apresenta-se como o mais afetado, com 

redução projetada de 0,93% e 1,49%, respectivamente nos cenários RCP 4.5 e RCP 8.5, 

em 2080. 

 

Tabela 5: Produto Interno Bruto por Unidade da Federação (Var. % Acumulada) 
Cenários RCP 4.5 RCP 8.5 

UF / Anos 2050 2080 2050 2080 

Rondônia -0,04 -0,12 -0,03 -0,08 

Acre -0,06 -0,25 -0,07 -0,34 

Amazonas -0,01 -0,04 -0,02 -0,06 

Roraima 0,16 0,41 0,28 0,34 

Pará -0,20 -0,43 -0,07 -0,35 

Amapá -0,09 -0,29 -0,08 -0,13 

Tocantins 0,14 0,32 0,21 0,12 

Maranhão -0,05 -0,14 -0,08 -0,31 

Piauí -0,15 -0,47 -0,21 -0,67 

Ceará 0,03 0,15 -0,02 -0,05 

Rio Grande do Norte 0,00 0,03 -0,08 -0,14 

Paraíba -0,04 -0,11 -0,07 -0,17 

Pernambuco -0,01 0,00 -0,01 -0,05 

Alagoas 0,05 0,23 0,08 0,13 

Sergipe -0,10 -0,25 -0,14 -0,39 

Bahia -0,13 -0,36 -0,16 -0,50 

Minas Gerais -0,10 -0,24 -0,11 -0,24 

Espírito Santo -0,13 -0,37 -0,18 -0,48 

Rio de Janeiro 0,00 0,02 0,00 0,03 

São Paulo 0,03 0,07 0,04 0,03 

Paraná 0,07 0,09 0,05 0,08 

Santa Catarina 0,00 -0,03 -0,02 -0,02 

Rio Grande do Sul 0,12 0,37 0,14 0,42 

Mato Grosso do Sul -0,05 -0,24 0,03 -0,06 



Mato Grosso -0,19 -0,93 -0,36 -1,49 

Goiás -0,06 -0,07 0,01 -0,17 

Distrito Federal -0,01 -0,01 -0,01 0,01 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados do modelo  
 

Portanto, os resultados macroeconômicos simulados indicam que os impactos 

médios dos choques de produtividade da terra, utilizados no modelo como proxy para os 

efeitos das mudanças climáticas sobre a produtividade agrícola, seriam negativos sobre a 

economia brasileira. Contudo, os efeitos são heterogêneos. A região Sul seria a menos 

negativamente afetada em termos econômicos, tendo o estado de RS como destaque 

positivo. 

5. Considerações Finais  

As alterações do nível de atividade econômica agregada e demais efeitos 

macroeconômicos são o resultado líquido final de uma série de alocações de recursos, 

desencadeados pelas alterações de produtividade da terra, utilizadas no modelo como 

proxy para as mudanças climáticas. Os resultados setoriais da simulação com os cenários 

RCP 4.5 e RCP 8.5 indicam desempenhos distintos entre setores relevantes para a 

agricultura familiar e patronal. Os setores agrícolas familiares produtores de Mandioca, 

Café em Grão e Fumo em Folha, e os setores agrícolas patronais produtores de Soja em 

Grão, Cana de Açúcar e Café em Grão, são relevantes em termos de variação de 

produtividade e participação no PIB, e por isso desempenham papel determinante nos 

resultados econômicos agregados por tipo de produtor e por região.  

Os resultados em termos de produção da agricultura familiar indicam que a 

produção de mandioca, importante para a segurança alimentar dos produtores, 

apresentaria declínio ao longo do tempo, em todas as regiões do país e em todos os 

cenários, com efeitos negativos acentuados no cenário pessimista RCP 8.5. No cenário 

RCP 4.5, o declínio se aproximaria dos 30% na região Centro-Oeste e de 25% na região 

Norte no ano de 2080. As regiões do Nordeste, Sudeste e Sul apresentariam redução de 

8%, 9% e 2%, respectivamente, em 2080. A produção do setor Café em Grão Familiar 

também seria negativamente impactada, em ambos os cenários e períodos. As principais 

regiões produtoras, MG e ES, apresentariam redução de produtividade, que contribuem 

sobremaneira com a retração do PIB setorial nestes estados. O destaque positivo entre os 

setores relevantes para a agricultura familiar é o setor Fumo em Folha Familiar, que 

apresentaria crescimento na região Sul, principal região produtora, em ambos os cenários 

e períodos, com acentuamento do crescimento no ano de 2080 e no cenário RCP 8.5. 

Em termos de produção patronal, o setor de cana de açúcar, responsável por 96% 

da produção nacional, seria positivamente afetado. Os estados de SP, que concentra a 

maior parcela da produção, MG, GO, MT, MS e PR, destacam-se como os maiores 

produtores, e seriam beneficiados com aumento de produção. O setor Soja em Grão 

Patronal, relevante em termos de exportação, também seria em média, beneficiado com 

aumento de produção, com destaque positivo para os estados de MT, MS, PR e RS. Em 

contrapartida, a produção de soja poderá decrescer nos estados de MG, GO, MA, TO, PI 

e BA. O setor Café em Grão Patronal apresentaria declínio nos estados de MG e ES, 

principais produtores, resultado que contribuiria para a retração do PIB agregado destas 

regiões, no entanto, verifica-se o deslocamento da produção para as UFs ao Sul das 

regiões atualmente produtoras, com SP e PR, apresentando crescimento da produção, em 

ambos os cenários e períodos. 

Considerando-se os setores da agricultura familiar e agricultura patronal de forma 

agregada, verifica-se para o cenário RCP 4.5, que os estados do Amapá, Ceará, Rio 



Grande do Norte e São Paulo e todos da região Sul apresentariam crescimento do nível 

de atividade setorial patronal. No setor familiar, os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, 

São Paulo, Goiás, assim como os estados da região Sul e o DF apresentariam crescimento. 

Todos os demais apresentaram queda no nível de atividade econômica em relação ao 

cenário base. No cenário RCP 8.5, com exceção dos estados da região Sul, as simulações 

apontam para uma deterioração do nível médio de atividade econômica dos setores 

agrícolas nas UF. Entre os setores ganhadores nota-se um aumento da atividade 

econômica de magnitude inferior ao simulado no cenário RCP 4.5, também com exceção 

dos estados da região Sul.  

Os resultados setoriais agregados por grande região indicam que a agricultura 

familiar seria mais negativamente afetada nas regiões Norte e Sudeste no cenário RCP 

4.5, no cenário RCP 8.5 o Norte, Nordeste e o Sudeste seriam os destaques negativos. 

Projeta-se uma piora do quadro no cenário pessimista, RCP 8.5. Em relação ao setor 

patronal, verifica-se que as regiões Nordeste e Centro-Oeste seriam as mais afetadas no 

cenário RCP 4.5, com possível deterioração no cenário RCP 8.5. A região Sudeste 

apresentaria crescimento em ambos os cenários, tendo o setor Cana de Açúcar Patronal, 

grande influência no resultado agregado. A região Sul apresentaria crescimento setorial 

familiar e patronal em ambos os cenários, com crescimento elevado no cenário RCP 8.5. 

A Tabela 6 apresenta uma síntese em termos de direção dos impactos das mudanças 

climáticas, indicando as regiões e setores mais afetados. 

 

Tabela 6: Síntese dos resultados do modelo AGRO-BR 
Produtores Agricultura Familiar Agricultura Patronal 

Impactos Positivos Negativos Positivos Negativos 

Setores 
Fumo, Amendoim, Uva, 

Out. Temporárias 

Mandioca, Café, Milho, 

Banana e Feijão 

Cana de Açúcar, 

Uva e Fumo 

Milho, Algodão, 

Feijão, Café 

UF 
MA, PI, CE, SP, SC, PR, 

RS, GO, DF 
Demais 

AP, CE, RN, SP, 

PR, SC e RS 
Demais 

Regiões Sul 
Norte, Nordeste, Centro-

Oeste e Sudeste 
Sul e Sudeste 

Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados do modelo AGRO-BR 

 

Nos setores indiretamente afetados,  os efeitos seriam mais intensos em setores que 

ofertam insumos aos setores agrícolas, e sobretudo, nos que concentram seu mercado nos 

setores agrícolas. Os setores de Adubo e Fertilizantes e Defensivos Agrícolas seriam, 

portanto, os mais negativamente afetados, e acompanhariam o desempenho regional dos 

setores agrícolas. Assim, apesar dos efeitos serem negativos nas regiões Norte, Nordeste 

e Centro Oeste, os setores de Adubo e Fertilizantes e Defensivos agrícolas apresentariam 

crescimento nas regiões Sul e Sudeste. Cabe ressaltar, ainda, uma possível redução do 

nível de atividade econômica da Pecuária, da Silvicultura e da Extração Vegetal, posto 

que são setores que competem por insumos e fatores de produção com os setores 

agrícolas. 

Por fim, os resultados macroeconômicos, decorrentes do resultado líquido das 

alterações dos níveis de atividade econômica dos setores, diretamente e indiretamente, 

afetados pelos choques de produtividade agrícola, seriam negativos. Contudo a magnitude 

de variação é pequena, em decorrência da heterogeneidade dos efeitos, que apesar de 

serem em média negativos, seriam positivos para UF importantes em termos de 

participação no PIB nacional, como SP, PR, SC e RS. Os efeitos das mudanças climáticas 

gerariam impacto negativo no PIB e nas demais variáveis macroeconômicas, em ambos 

os cenários analisados, com possível deterioração no cenário RCP 8.5. O impacto sobre 

o PIB seria marginal, com desvio negativo em 2080 no cenário RCP 4.5 (RCP 8.5), de -



0,03% (-0,07%) em relação ao cenário base. Os impactos maiores seriam verificados na 

retração dos níveis de importação (-0,24%) e exportação (-0,37%) em 2080 no cenário 

RCP 8.5. Em relação ao PIB das Unidades da Federação, as maiores variações seriam 

verificadas em estados cuja participação da agricultura no PIB são mais relevantes. Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Bahia, Minas Gerais, Piauí e Maranhão, apresentam-

se como destaques negativos, ao passo que Tocantins e Rio Grande do Sul apresentam-

se como destaques positivos, em ambos os cenários.  
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APÊNDICE A – Setores e elasticidades do Modelo AGRO-BR 

 

Tabela A1: Setores do modelo AGRO-BR 

1 Arroz em Grão Familiar 23 Amendoim Familiar 45 Silvicultura Patronal 

2 Arroz em Grão Patronal 24 Amendoim Patronal 46 Silvicultura Familiar 

3 Trigo e Cereais Familiar 25 Abacaxi Familiar 47 Extração Vegetal Patronal 

4 Trigo e Cereais Patronal 26 Abacaxi Patronal 48 Extração Vegetal Familiar 

5 Milho em Grão Familiar 27 Banana Familiar 49 Pesca e Aquicultura 

6 Milho em Grão Patronal 28 Banana Patronal 50 Indústria Extrativa 

7 Algodão em Fibra Familiar 29 Feijão em Grão Familiar 51 Indústrias Diversas 

8 Algodão em Fibra Patronal 30 Feijão em Grão Patronal 52 Eletrônicos 

9 Cana de Açúcar Familiar 31 Castanha de Caju Familiar 53 Alimentos e Bebidas 

10 Cana de Açúcar Patronal 32 Castanha de Caju Patronal 54 Diesel Combustível 

11 Soja em Grão Familiar 33 Uva Familiar 55 Produtos Químicos Inorgânicos 

12 Soja em Grão Patronal 34 Uva Patronal 56 Adubo e Fertilizantes 

13 Mandioca Familiar 35 Outros da Lavoura Temporária Pat. 57 Defensivos Agrícolas 

14 Mandioca Patronal 36 Outros da Lavoura Temporária Fam. 58 Eletricidade e Gás 

15 Fumo em Folha Familiar 37 Laranja Familiar 59 Instituições Financeiras e Seguros 

16 Fumo em Folha Patronal 38 Laranja Patronal 60 Comércio 

17 Tomate Familiar 39 Café em Grão Familiar 61 Transporte de Carga 

18 Tomate Patronal 40 Café em Grão Patronal 62 Serviços 

19 Batata Inglesa Familiar 41 Outros da Lavoura Permanente Pat. 63 Setor Público 

20 Batata Inglesa Patronal 42 Outros da Lavoura Permanente Fam. 64 Construção Civil 

21 Cebola Familiar 43 Bovino e Outros Animais Pat.   

22 Cebola Patronal 44 Bovino e Outros Animais Fam.     

Fonte: Tanure (2020) 

 

Tabela A2: Parâmetros de elasticidades no modelo AGRO-BR 

Parâmetro Dimensão Descrição Valor 
EPS COM Elasticidade de gastos das famílias 0 a 1,65 
EXP_ELAST IND Elasticidade da demanda por exportações 1 
FRISCH DST Parâmetro de Frisch -2,48 
DPRC IND Taxa de Depreciação 0,5 
QRATIO IND E DST Razão investimento/capital (máxima tendência) 4 
RNORMAL IND E DST Taxa de retorno normal bruta 12% 
GROTREND IND E DST Razão investimento/capital (tendência) 0,06 a 0,15 
ALPHA IND E DST Elasticidade do investimento 5 
SIGMA1LAB IND Elasticidade de substituição do trabalho 0,02 
SIGMA1PRIM IND Elasticidade de substituição dos fatores primários 0,63 a 1,0 
ARMSIGMA IND Elasticidade de subst. de bens intermediários 0,04 a 2,42 
SIGMADOMDOM IND Elasticidade de substituição entre regiões 0,8 a 2,37 
SIGMAMAR IND Elasticidade de subst. entre regiões que produzem margem 0,2 
SIGMA1OUT IND Elasticidade de transformação CET 0,5 

Fonte: Tanure (2020) com base em estimativas de Domingues et al. (2009), Hofmann (2010) e 

Faria e Haddad (2014).   
  


