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Resumo 

 

A influência do clima sobre o crescimento econômico é um tema de crescente interesse. 

Diversos estudos investigaram os impactos e riscos que as alterações climáticas, tais como 

aumento de temperaturas, secas, inundações, tempestades, entre outros, levaram para as 

perspectivas de crescimento de um país. Nesse contexto, projetaram-se que as mudanças 

climáticas afetarão negativamente o desenvolvimento econômico dos países latinos 

americanos. Devido a padrões espaciais do clima, certas regiões e países são mais propensos a 

riscos climáticos e variabilidade climática do que outros. Este estudo tem como objetivo 

analisar a vulnerabilidade das economias latino-americanas, medida pelo PIB per capita, à 

precipitação e flutuações de temperatura, a fim de estimar como esses países são afetados pelas 

condições climáticas. Nesse sentido, foi usado um índice que preserva a variabilidade espacial 

e temporal da precipitação e diferencia entre máximos (inundações) e mínimos (secas). O 

modelo de regressão de efeitos fixos foi utilizado para verificar a influência das variáveis 

climáticas, conjuntamente com indicadores econômicos, no nível de atividade econômica. Os 

resultados indicaram que extremos de precipitação, medido pelo índice WASP, são as 

influências climáticas dominantes no crescimento econômico e que os efeitos são significativos 

e negativos. A dummy de seca, WASP (-1) foi associada a uma influência positiva no PIB per 

capita no ano corrente e com um ano de defasagem, enquanto a dummy de inundação, WASP 

(+1), foi associada a uma influência negativa e seus efeitos defasados foram crescentes. 

Constatou-se que a temperatura tem efeito significativo menor do que a precipitação. Esses 

resultados têm implicações importantes para as projeções econômicas dos impactos da mudança 

do clima. Além disso, as estratégias de adaptação devem reconhecer a importância dos riscos 

de extremos de precipitação como a principal influência do clima no crescimento do PIB per 

capita. 
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Abstract 

 

The influence of climate on economic growth is a topic of growing interest. Several studies 

have investigated the impacts and risks that climate change, such as rising temperatures, 

droughts, floods, storms, among others, have led to a country's growth prospects. In this context, 

it has been projected that climate change will negatively affect the economic development of 

Latin American countries. Due to spatial weather patterns, certain regions and countries are 

more prone to climate risks and climate variability than others. This study aims to analyze the 
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vulnerability of Latin American economies, measured by GDP per capita, to precipitation and 

temperature fluctuations, in order to estimate how these countries are affected by climatic 

conditions. In this sense, an index was used that preserves the spatial and temporal variability 

of precipitation and differentiates between maximums (floods) and minimums (droughts). The 

fixed effects regression model was used to verify the influence of climatic variables, together 

with economic indicators, on the level of economic activity. The results indicated that extremes 

of precipitation, as measured by the WASP index, are the dominant climatic influences on 

economic growth and that the effects are significant and negative. The drought dummy, WASP 

(-1) was associated with a positive influence on GDP per capita in the current year and with a 

lag of one year, while the flood dummy, WASP (+1), was associated with a negative influence 

and its effects. lagged effects were increasing. It was found that the temperature has a 

significantly lower effect than the precipitation. These results have important implications for 

economic projections of the impacts of climate change. In addition, adaptation strategies must 

recognize the importance of extreme rainfall risks as the main influence of climate on GDP 

growth per capita. 
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ÁREA TEMÁTICA: 9. Meio ambiente, recursos naturais e sustentabilidade 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

A crescente conscientização sobre os efeitos prejudiciais das mudanças climáticas vem 

chamando a atenção dos formuladores de políticas públicas sobre os impactos econômicos 

relacionados ao clima. Economistas e estudiosos do clima fazem uso das projeções baseadas 

em modelos de mudanças de temperatura e precipitação produzidos por um conjunto de 

Modelos de Circulação Geral (MCGs) para esse fim. Os resultados dessas pesquisas relataram 

impactos negativos significantes, observando-se determinadas áreas geográficas, e impactos 

relativamente modestos quando agregados em escala global (NORDHAUS; BOYER, 2000; 

TOL, 2002; NORDHAUS, 2006). 

De acordo com Hallegatte et al. (2015) a mudança climática pode ter um grande efeito 

sobre as condições socioeconômicas da população mundial: até 2030, entre 3 a 16 milhões de 

pessoas, no cenário de prosperity (um cenário mais otimista), estariam na pobreza extrema, e 

entre 35 a 122 milhões de pessoas considerando o cenário poverty (mais pessimista) estariam 

nessa mesma condição, devido às mudanças climáticas. 

As alterações no clima têm consequências prejudiciais sobre o desenvolvimento 

econômico e social nos países latinos americanos. As reduções da renda monetária induzidas 

pelo clima não são homogêneas. As mudanças climáticas irão beneficiar algumas regiões frias 

no curto prazo. Em contraste, atingirá outras regiões de forma severa, especialmente as mais 

pobres. Em 2080, a média dos declínios da renda monetária estimados de todos os modelos 

climáticos são bastante significativos em torno de 14% para a América Latina (HALLEGATTE 

et al., 2015). 

Os estudiosos projetaram para os países latino-americanos, em termos de longo prazo, 

a expansão de áreas de sequeiro e mais períodos de seca extrema, principalmente, no México e 

no Nordeste do Brasil. Para a população mais pobre projetaram, que com o aumento do volume 



de chuvas os impactos negativos seriam no abastecimento de água local, na pecuária e na 

produção de pequenos agricultores (HALLEGATTE et al., 2015). 

As consequências de desastres relacionados ao clima dependem de vários parâmetros, 

como:   a intensidade do perigo em si (tempestades, seca, inundações, entre outros) e a 

vulnerabilidade atual da área atingida (CRICHTON, 1999). Com a mudança climática 

projetada, descrita como padrões irregulares de precipitação e temperatura em toda América 

Latina, combinado com estruturas econômicas e vulnerabilidades diferentes, as consequências 

sobre o nível de renda foram possíveis de prever. Portanto, melhorando a compreensão das 

consequências de desastres relacionados com o clima nos países latino-americanos é 

particularmente importante para o planejamento de políticas nas áreas de desenvolvimento, 

adaptação à mudança no clima em nível nacional, e a alocação de recursos financeiros entre os 

países. 

A maioria dos estudos tem se concentrado principalmente nos efeitos da temperatura 

nas economias, usando regressões global ou continental, fornecendo compreensão limitada da 

vulnerabilidade e dinâmica de risco em nível de países. Além disso, a precipitação (incluindo 

secas e inundações) é amplamente esquecida por ser considerada uma variável de controle ou 

ignorada em alguns casos.  

Este artigo tem como objetivo descrever a vulnerabilidade das economias latino-

americanas, medida pelo PIB per capita, à precipitação e flutuações de temperatura, a fim de 

estimar como esses países são afetados pelas condições climáticas. 

A base de dados utilizada, em sua maior parte, foi obtida em World Bank (2020). A 

outra parte, corresponde a Polity IV Project,  International Energy Agency (EIA, 2020) e 

International Research Istitute (IRI, 2020). 

Para realizar a avaliação das sensibilidades dos países latino-americanos às variações 

climática e econômicas, utilizou-se o método de regressões com dados em painel especificado 

de duas maneiras, uma incluindo efeitos fixos de país, e a outra com a presença de defasagens 

de um, cinco e dez anos.  

Além disso, a diferença de publicações anteriores que incluíram países da América 

Latina Nordhaus (2011), OCDE (2015) e Brown et. al. (2013), reside na análise dos impactos 

de desastres relacionados ao clima e mudanças climáticas realizadas a nível nacional com 

inclusão de novas variáveis. Os efeitos da variabilidade e mudança do clima são introduzidos 

separadamente para cada país entre os anos de 1990 a 2016, esta seleção temporal foi 

relacionada à disponibilidade de dados. Observações socioeconômicos antes de 1990, incluídas 

na base de dados do Banco Mundial, permanece limitada. 

A novidade deste estudo está na estimação para ver até que ponto as mudanças 

climáticas podem influenciar o progresso econômico das economias latino-americanas. Os 

resultados terão implicações significativas para avaliar os custos das mudanças climáticas e 

para o diálogo contínuo sobre os melhores meios de adaptação às condições desfavoráveis do 

clima.  

Além disso, os planejadores muitas vezes prosseguem sem uma compreensão dos 

efeitos climáticos e seus impactos na sociedade. Como resultado, a temperatura é geralmente 

usada como a única variável preditiva. Através desta análise, fornecemos algumas evidências 

de que condições extremas de precipitação, é um dos fatores que devem ser adicionados ao 

planejamento de ações para adaptar os países às mudanças climáticas.  

O artigo está organizado da seguinte maneira. A segunda seção descreve a literatura 

sobre as alterações climáticas na América Latina. A base de dados e métodos econométricos 



utilizados são descritos na terceira seção, enquanto os principais resultados são apresentados na 

quarta seção, e por fim, as considerações finais são discutidas na quinta seção. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

O objetivo desta seção é sintetizar como os principais expoentes da temática exploram 

os impactos das mudanças climáticas no nível de renda dando ênfase para a América Latina 

que é o foco deste estudo. Esses estudos forneceram evidências de que as mudanças climáticas 

afetam o nível de renda e levantam a questão de que a adaptação às essas alterações é necessária 

para o desenvolvimento econômico. 

Alguns estudos tentaram quantificar o efeito do clima no crescimento econômico 

concentrando-se quase inteiramente nas mudanças nas condições climáticas médias 

(NORDHAUS; BOYER, 2000; TOL, 2002; NORDHAUS, 2006). 

Segundo Nordhaus (2006, pp. 3511–3512) “. . . as teorias atuais e os estudos empíricos 

do crescimento econômico dão pouca importância ao clima como base para as diferenças na 

riqueza das nações”.  

Outros estudos, embora reconhecendo o impacto potencial do clima e de sua 

variabilidade, classificaram-o como um subcomponente “geográfico” (SACHS, 2001). Nessa 

abordagem usando um método de análise cross-country, os resultados foram incapazes de 

especificar efeitos geográficos significativos que poderiam ser distintos de outros fatores 

institucionais (RODRIK et. al. ,2004, SACHS; MALANEY, 2002). 

Um pequeno número de estudos começou a destacar a importância da variabilidade 

anual ou mudanças no clima sobre o crescimento econômico. Brown e Lall (2006) usaram 

estatísticas de precipitação e variabilidade da temperatura em uma análise do nível econômico 

entre países, descobrindo que os países pobres tenderam a ter níveis mais elevados de 

variabilidade de precipitação. Apresentaram uma relação de quanto maior a variabilidade da 

precipitação menor será o PIB per capita.  

Usando dados econômicos e climáticos em nível nacional em uma avaliação global, Dell 

et. al. (2009) avaliaram os efeitos de variações anuais na precipitação nos últimos 50 anos como 

forma de estimar potenciais impactos econômicos das mudanças climáticas. Seus resultados 

indicaram que temperaturas mais altas tiveram consequências negativas nos países pobres. Os 

efeitos nos países pobres não se limitaram à produção agrícola, pois encontraram impactos na 

produção industrial, investimento, e estabilidade política, ao passo que não houve efeitos 

econômicos nos países ricos.  

Vários estudos investigaram os efeitos da variabilidade climática sobre o crescimento 

econômico na África, onde as economias podem ser mais vulneráveis devido aos baixos níveis 

de infraestrutura e menores mecanismos de adaptação as mudanças extremas no clima. 

Utilizando um amplo volume de dados econômicos do continente africano, 

Christiaensen et. al. (2002) descobriram que as variações de chuva e problemas de saúde têm 

efeitos profundos sobre a pobreza, sugerindo a necessidade de mecanismos de proteção social 

contra tais efeitos extremos. 

Barrios et. al. (2008) forneceram uma visão ampla das maneiras em que as chuvas 

afetaram as atividades econômicas na África. Suas investigações empíricas na produção 

agrícola e do crescimento do PIB constataram que o declínio das chuvas ocorrido entre os anos 

1960 e 1990, em grande parte, foi um dos principais contribuintes para a redução nas taxas de 

produção e crescimento durante esse período. De acordo com suas estimativas, o declínio da 



precipitação foi responsável por uma queda (9 a 23%) no PIB per capita, em relação, aos níveis 

sem a presença de tal redução no volume de precipitação. 

Uma desvantagem comum em estudos anteriores que tentaram avaliar os impactos do 

clima empiricamente é a forma dos dados de precipitação que são usados. Como os dados 

socioeconômicos são mais amplamente disponíveis em nível nacional, os dados climáticos 

também devem ser agregados às escalas espaciais nacionais para uso em análise. Normalmente 

usam uma média espacial de precipitação e temperatura de um determinado país. Esta média 

introduz um viés sistemático no volume de chuvas projetados e na temperatura devido ao efeito 

de suavização que a média causa (BROWN et. al., 2013).  

O cálculo médio de um espaço reduz a variabilidade que está presente em um país. 

Como resultado, ele subestima os desafios climáticos que os países enfrentam, especialmente 

os maiores. O problema é maior para precipitação do que temperatura, pois a precipitação tende 

a apresentar maior variabilidade no espaço. A média espacial resultante pode mostrar 

precipitação normal, em períodos de anormalidades. Talvez não seja surpreendente o motivo 

pelo qual o volume de chuvas raramente aparece como um fator significativo quando a média 

espacial é usada (BROWN et. al., 2013). 

Baarsch et. al. (2019) buscaram tratar desta questão apresentando um modelo em que o 

volume de chuvas afeta as atividades econômicas na África, utilizando o Standardized 

Precipitation Index (SPI). Suas investigações empíricas mostraram a existência de perdas 

médias entre 10 a 15% do PIB per capita, e que a maioria das economias africanas está mal 

adaptada às suas atuais condições climáticas. A análise levantou questões sobre a capacidade 

dos países africanos de atingir suas metas de desenvolvimento sustentável, o risco crescente de 

instabilidade, migração, a diminuição das oportunidades de comércio e cooperação econômica 

como consequência das mudanças climáticas exacerbando suas consequências negativas. 

Brown et. al. (2013) forneceram um modelo em que as chuvas afetaram as atividades 

econômicas a nível mundial, utilizando o Weighted Anomaly Standardized Precipitation 

(WASP). Seus resultados mostraram que extremos de precipitação (ou seja, inundações e secas) 

são as influências climáticas dominantes no crescimento econômico e que os efeitos são 

significativos e negativos.  Além disso, sugeriram que as estratégias de adaptação devem 

reconhecer a importância dos riscos das condições extremas de precipitação como a principal 

influência do clima no crescimento do PIB. 

Este estudo segue o trabalho de Brown et. al. (2013) de duas maneiras. Primeiro, foram 

incorporados os efeitos dos perigos das condições extremas da precipitação, ao invés das 

condições médias que foram objeto de estudos que alguns trabalhos utilizaram. Em segundo 

lugar, utilizou-se o índice (WASP), que descreve instrumentos de variabilidade de precipitação 

mais eficaz do que a média do país ou média ponderada da população usada em estudos 

anteriores. Com isso, utilizou-se uma estatística de precipitação que preserva sua característica 

espacial, calculando a porcentagem da área de um país que fica abaixo ou acima dos limites 

com base em desvios da média de longo prazo. Ao fazer isso, separou-se e se tratou 

independentemente os efeitos positivos e negativos das anomalias de precipitação. Isso permite 

que os efeitos não lineares da variabilidade da precipitação sejam efetivamente investigados. 

 

3 METODOLOGIA 
 

3.1 Base de dados 

 



Nesta análise, utilizaram-se regressões de efeitos fixos com o produto interno bruto 

como variável dependente, os indicadores econômicos e climáticos como variáveis 

independentes para diagnosticar os efeitos econômicos a nível nacional decorrentes dessas 

interações. 

O período de tempo considerado foi de 26 anos de 1990 a 2016 para todos os países 

latino-americanos com as variáveis utilizadas em series anuais (para os quais existem dados 

socioeconómicos disponíveis). As principais considerações que levaram a esta seleção temporal 

foram relacionadas à disponibilidade de dados. Observações socioeconômicos antes de 1990, 

incluídas na base de dados do Banco Mundial, permanecem limitada. 

O Quadro 1 apresenta a base de dados utilizada na pesquisa e a comparação das variáveis 

utilizadas nas principais referências empíricas na literatura sobre o tema desenvolvido.  

 

QUADRO 1: Base de dados - Socioeconômicos e climáticos. E principais referências nos 

trabalhos empíricos, América Latina- 2021  
 

Tipos de dados Variáveis  Fonte das 

variáveis  

Baarsch et. al. 

(2019) 

Variáveis 

Brown et. al. 

(2013) 

Variáveis 

Burke et. 

al., (2015) 

Variáveis 

Climáticos  Precipitação 

 

Temperatura 

(IRI, 2020)  

 

(WORLD 

BANK, 2020). 

 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Socioeconômicos PIB per capita 

 

Preço do óleo 

 

Índice de 

Governança 

 

 

Gastos 

 

Remessas 

 

Dívida externa 

 

Abertura 

comercial 

 

Assistência 

recebida 

(WORLD 

BANK, 2020) 

(EIA, 2020) 

 

(MARSHALL, 

JAGGERS; 

GURR, 2014) 

 

 (WORLD 

BANK, 2020) 

 (WORLD 

BANK, 2020) 

(WORLD 

BANK, 2020) 

(WORLD 

BANK, 2020) 

 

(WORLD 

BANK, 2020) 

 

 

GDP per capita 

 

Int. Oil price 

 

Governance 

index 

 

Government 

final 

consumption 

expenditures 

 

Remittances 

 

Total external 

debt stock 

 

Trade openness 

  

ODA 

GDP growth 

 

agricultural 

GDP value 

added 

 

industrial GDP 

value added 

 

poverty 

headcount ratio 

at national 

poverty line 

GDP per 

capita 

 

agricultural 

GDP value 

added 

 

non-

agricultural 

GDP value 

added 

Fonte: Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados citados na seção 3.1, 2021; Baarsch et. al. 

(2019); Brown et. al. (2013), Burke et. al., (2015). 

A variável econômica selecionada para mensurar possíveis impactos das mudanças 

climáticas foi o PIB per capita em dólares (US$) medido em termos de paridade do poder de 

compra (PPC).  A utilização do PIB per capita em PPC é mais adequado ao comparar diferenças 

generalizadas nos padrões de vida entre as nações, porque ele leva em consideração o custo de 

vida relativo e as taxas de inflação dos países, ao invés de usar apenas as taxas de câmbio, o 

que pode distorcer as diferenças reais na renda. É por isso que o PIB (PPC) per capita é 



frequentemente considerado um dos indicadores do padrão de vida de um país (WORLD 

BANK, 2020). 

Os indicadores econômicos utilizados foram:  a) volume total da dívida externa em 

dólares (Dívida): representa o somatório dos débitos de um país, resultantes de empréstimos e 

financiamentos contraídos no exterior pelo próprio governo, por empresas estatais ou privadas. 

b) Remessas pessoais recebidas em dólares (Remessas): compreendem transferências pessoais 

e remuneração dos funcionários sendo realizadas de indivíduos não residentes para os 

residentes. c) Despesa com consumo do governo em dólares (Gastos): incluem todas as 

despesas correntes do governo para compras de bens e serviços. d)  A assistência oficial de 

desenvolvimento líquida (ODA) per capita em dólares (Assistência): consiste em desembolsos 

de empréstimos feitos em termos de concessão para promover o desenvolvimento econômico e 

o bem-estar dos países. e) Abertura comercial, em percentual:  é medido como a soma das 

exportações e importações de um país em relação ao seu PIB. Todas estas variáveis foram 

obtidas em World Bank (2020); f) Democracia (Governança): índice que mede o nível de 

democracia de determinado país. Varia de -10 a 10, correspondendo a autocracia até a 

democracia plena, respectivamente. Essa variável foi obtida em Polity IV Project  para mais 

detalhes ver (MARSHALL, JAGGERS; GURR, 2014). g) Preço do óleo: preço F.O.B à vista 

em dólares por barril, obtido na International Energy Agency (EIA, 2020). 

 Os indicadores climáticos são temperatura e precipitação, a primeira expressada em 

variação de temperatura em relação a uma média histórica (𝑇𝑖𝑡- �̅�ℎ), com h sendo o período de 

referência, e 𝑇𝑖𝑡 são as temperaturas observadas do país i no período t (a abordagem seguida é 

semelhante ao empregado por (SCHLENKER; LOBELL, 2010; BAARSCH et. al. 2019). Isto 

foi realizado para permitir uma variação do efeito do tempo e do clima em diferentes zonas 

climáticas (MENDELSOHN, 2016). A temperatura é integrada no modelo empregando seu 

desvio do histórico médio, do mesmo modo realizado em (COUMOU; ROBINSON, 2013; 

DIFFENBAUGH; SCHERER, 2011). Também foi obtida em (WORLD BANK, 2020). 

 O segundo indicador climático é expressado pelo índice (WASP), foi utilizado para 

preservar a variabilidade espacial e temporal da precipitação, baseado em desvios na 

precipitação mensal em relação a sua média de longo prazo, somadas e ponderadas pela 

contribuição média de cada mês para o volume total anual de precipitação. O índice é calculado 

ao longo dos 12 meses e foi obtido em International Research Istitute para o clima e sociedade 

da Universidade Columbia (IRI, 2020).  

Esse índice permite descrever se um país está experimentando anormalmente seca 

(WASP (-1)) ou úmido (WASP (+1)) durante o período de tempo medido. Como Lyon e 

Barnston (2005) mostraram, o resultado para WASP (−1) está bem correlacionado com os 

índices de seca, como o antigamente usado Índice de severidade de seca de Palmer (ALLEY, 

1984). O índice WASP (+1) indica um período de anomalia nas condições úmidas, mais 

detalhes sobre a criação do índice WASP e seu uso em análises climáticas pode ser encontrado 

em (LYON; BARNSTON, 2005).  

O PIB per capita e todos os indicadores econômicos foram transformadas em logaritmo, 

excetos Abertura comercial, Governança e os indicadores climáticos, o que reduz o grau de 

assimetria de todas as variáveis consideradas, e tende-se a estabilizar sua variância amostral e 

a curtose da amostra. 

 

3.2 Abordagem empírica 

 

Dados em painel consistem na combinação de série temporal e cortes transversais, isto 

é, a mesma unidade transversal é acompanhada ao longo do tempo, assim, possuem uma 



dimensão espacial e outra temporal. Considerando um conjunto de dados com i = 1, 2,..., N 

indivíduos e t = 1, 2,..., T períodos de tempo, o modelo geral será: 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛼𝑖 + 𝑋𝑖𝑡β𝑘 + 휀𝑖𝑡                                                                                                    (1)                                       

Em que 𝑌𝑖𝑡 corresponde à variável dependente do indivíduo i no tempo t. 𝑋𝑖𝑡 representa 

um vetor de variáveis explicativas de ordem 1xk. 𝛼𝑖 é o intercepto que representa os efeitos 

específicos, ou características, das unidades que não variam ao longo do tempo. 휀𝑖𝑡 é o termo 

de erro do i-ésimo indivíduo no tempo t. 

Com determinadas pressuposições feitas, nesse modelo geral, com respeito a possível 

correlação entre o termo de erro e as variáveis explicativas, surgem dois novos modelos:  o de 

efeitos fixos e o de efeitos aleatórios. 

O modelo de Efeito Fixo pode ser representado da seguinte forma: 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛼𝑖 + 𝑋𝑖𝑡β𝑘 + 휀𝑖𝑡                                                                                                       (2) 

A principal característica deste modelo é controlar as variáveis omitidas quando estas 

variam entre os indivíduos, mas não ao longo do tempo. 

Já o modelo de Efeitos Aleatórios pode ser expresso da seguinte forma: 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝑋𝑖𝑡β𝑘 + 𝜇𝑖𝑡                                                                                                   (3) 

Em que esse método considera o erro combinado, isto é, 𝜇𝑖𝑡 = ѵ𝑖 + 휀𝑖𝑡. ѵ𝑖 é um 

componente específico individual aleatório (α) representando fatores não observáveis que 

afetam 𝑌𝑖𝑡 e que não variam ao longo do tempo. 휀𝑖𝑡 é o erro aleatório da regressão que 

representam outros fatores que influenciam 𝑌𝑖𝑡, mas que variam ao longo do tempo e indivíduos. 

 A diferença entre os dois modelos reside ao tratamento do intercepto. No modelo de 

efeito fixos, os efeitos específicos individuais (𝛼𝑖 ) variam entre os indivíduos i , mas são 

tratados como fixos e constantes ao longo do tempo. Já no modelo de efeitos aleatórios, assume-

se que todas as diferenças individuais são capturadas pelo intercepto (𝛼𝑖 ), mas tanto os efeitos 

individuais (𝛼𝑖 ) como os erros 휀𝑖𝑡 serão tratados como variáveis aleatórias ao invés de fixas. 

Wooldridge (2016) defende que o principal determinante para decidir entre o modelo 

de efeitos fixos e aleatórios é verificar se existe correlação entre o efeito não observado 𝛼𝑖 e as 

variáveis explicativas. Para essa finalidade, recomenda-se o uso do teste de Hausman. A 

hipótese nula do teste é de que os estimadores de efeito fixo e de efeito aleatório não se diferem 

substancialmente. Se a hipótese nula for rejeitada, a conclusão é que o modelo de efeito 

aleatório não é adequado, pois os efeitos aleatórios provavelmente estão não correlacionados 

com um ou mais regressores. Neste caso é preferível a utilização do modelo de efeitos fixos. 

Para realizar a avaliação dos efeitos sobre a atividade econômica dos países latino-

americanos às variações climáticas, usando os dados descritos na seção anterior, utilizou-se de 

regressões especificadas de duas maneiras, uma incluindo efeitos fixos de país, e a outra com a 

presença de defasagens de um, cinco e dez anos. 

Utilizou-se o modelo linear de efeitos fixos com dados em painel para os 20 países da 

América latina: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El 

Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República 

Dominicana, Uruguai e Venezuela.  

ln(𝑌𝑖𝑡) = β𝑗𝑋𝑗𝑖𝑡 + 𝛿1𝑇𝑖𝑡 + 𝛿2𝑇²𝑖𝑡 + γWASP𝑖𝑡 + 𝛼𝑖 + 휀𝑖𝑡                                                (4) 

A Equação 4 foi baseada nos trabalhos de (BROWN et. al. 2013; BAARSCH et. al. 

2019). A diferença para o trabalho de Brown et. al. (2013) reside na utilização da temperatura 

ao quadrado, e em Baarsch et. al. (2019) foi a utilização do índice WASP ao invés do índice 

SPI.  



Em que ln (𝑌𝑖𝑡) corresponde ao logaritmo do PIB per capita do país i no tempo t, como 

a variável dependente. 𝑋𝑖𝑡 representa o conjunto de indicadores econômicos como variáveis de 

controle.   𝑇𝑖𝑡 e 𝑇²𝑖𝑡 são as variáveis independentes climáticas referentes à temperatura e 

temperatura ao quadrado respectivamente. WASP𝑖𝑡 são as anomalias de precipitação com as 

quais foram criadas duas variáveis dummies para períodos de seca (WASP(-1)) e períodos 

úmidos (WASP(+1)). 𝛼𝑖 é o efeito fixo, no qual representa a soma de todos os aspectos 

invariantes no tempo do país i. 휀𝑖𝑡 é o termo de erro.  

Por fim, essas regressões foram repetidas, usando valores defasados para um, cinco e 

dez anos em todas as variáveis independentes no lado direito da Equação 4. O uso desta 

estratégia é para captar possíveis efeitos das condições passadas sobre o crescimento do PIB 

per capita e foi realizada seguindo os trabalhos de (BROWN et. al. 2013; BAARSCH et. al. 

2019). 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Essa seção apresenta e discute os resultados da pesquisa. As estatísticas descritivas, as 

regressões, as estimativas e suas implicações relacionadas à literatura empírica foram realizadas 

para tentar identificar se existem evidências de alterações climáticas afetarem o nível de 

atividade econômica das nações latino-americanas. Foram realizadas as regressões utilizando-

se os efeitos fixos e aleatórios. 

A Tabela 1 fornece os dados para a média, desvio padrão, valores mínimo e máximo ao 

longo do tempo das variáveis estudadas para os países latino-americanos. Quanto ao PIB per 

capita, o valor médio registrado foi de US$ 8.348 mil dólares. Haiti indicou o menor valor em 

1994 de US$ 1.136 mil dólares. Por outro lado, Panamá registrou o maior valor dessa variável 

(US$ 27.828 mil dólares) para o ano de 2016.  

 

TABELA 1. Estatística descritiva das variáveis da pesquisa – América Latina- 2021 

 

Variáveis  

Observações Média 

Desvio 

Padrão Mínimo 

 

Máximo 

    

PIB per capita 508 8.348,011 4.953,793 1.136,537 27.828,52     

Dívida 432 5,34e+10 9,11e+10 7,58e+08 5,57e+11     

Remessas 479 1,98e+09 4,14e+09 6.038,03 2,87e+10     

Gastos 509 2,50e+10 6,24e+10 1,93e+08 4,88e+11     

Assistência 540 26,3578 35,2076 -49,5371 290,456     

Abertura 540 62,6096 31,7404 12,6387 175,4736     

Governança 540 6,5130 4,1127 -7 10     

Preço do óleo 540 46,6848 29,4350 14,42 99,67     

T 540 -0,2198 1,6424 -5,1702 4,1925     

T² 540 27,407 5,6921 4,83e-07 26,7310     

WASP 540 0,5662 3,8545 -11,0633 14,1018     

Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados citados na seção 3.1, 2021. 



No que tange aos dados referentes à dívida externa, tem-se que o valor médio registrado 

foi de US$ 53 bilhões de dólares. O menor valor dessa série foi US$ 758 milhões de dólares no 

Haiti em 2011, enquanto que o maior valor pertence ao Brasil (US$ 557 bilhões de dólares) no 

ano de 2014. 

Em relação às remessas, o valor médio observado foi de US$ 1, 98 bilhões de dólares e 

Uruguai apresentou o menor valor de US$ 6 milhões de dólares em 2001. Em sentido oposto, 

com maior valor foi no México no ano de 2016 com o valor de US$ 28 bilhões de dólares. 

Para os gastos do governo, o valor médio foi de US$ 28 bilhões de dólares. A República 

Dominicana indicou o menor valor em 1991 de US$ 193 milhões de dólares. Por outro lado, o 

Brasil registrou o maior valor dessa variável (US$ 488 bilhões de dólares) para o ano de 2011.   

No que tange à assistência oficial, tem-se que o valor médio registrado foi de US$ 26 

milhões de dólares. O menor valor dessa série foi o desembolso de US$ 49 milhões de dólares 

realizado pelo Panamá em 2014, enquanto que o maior valor pertence ao Haiti de US$ 290 

milhões de dólares recebidos no ano de 2010. 

Em relação a abertura comercial, o valor médio observado foi de aproximadamente 

63%, quanto maior essa taxa maior é a participação do país no comércio internacional. Em um 

sentido mais fechado, a Argentina apresentou a menor taxa de aproximadamente 13% em 1991. 

Em sentido oposto, com maior taxa foi o Panamá no ano de 1995 de 175%. 

Para o índice de governança, o valor médio foi de 6,5, isto significa que entre o intervalo 

de 6 a 9, o país encontra-se em democracia. Cuba indicou o menor valor (-7) durante todo o 

período de análise, classificando–se em uma autocracia. Por outro lado, Uruguai registrou o 

maior valor (10) dessa variável (correspondendo a democracia plena) durante todo o período 

de análise. 

No que tange o preço do óleo, tem-se que o valor médio registrado foi de US$ 46,68 

dólares. O menor valor dessa série foi de US$ 14,42 dólares em 1998, enquanto que o maior 

valor foi de US$ 99,67 dólares no ano de 2008. Observe que essa variável é determinada pelo 

mercado internacional do petróleo e afeta todos os países. 

Em relação as temperaturas, para os desvios médios de temperatura correntes, o valor 

médio observado foi de aproximadamente -0,22ºC. O Peru indicou o menor desvio (-5,17) no 

ano de 1996. Por outro lado, no Paraguai registrou-se o maior valor (4,19) dessa variável no 

ano de 2014. Já a variável temperatura ao quadrado apresentou média de 27,41, com valores 

mínimos e máximos iguais a 0,00004 e 26,73 respectivamente. 

Por fim, o índice WASP apresentou valor médio de aproximadamente 0,57, isto 

significa que entre o intervalo de 0 a 1, o país encontra-se em condições normais de 

precipitação. Em um sentido extremo de secas, Peru apresentou a menor valor de -11,06. Em 

sentido oposto de excesso de precipitação, com maior valor de 14,10 foi na Colômbia em 2012. 

Para verificar qual dos modelos (efeito fixo ou aleatório) é mais eficiente aplicou-se o 

teste de Hausman (Tabela 2).  

 

TABELA 2. Teste de Hausman – América Latina - 2021 

Resultado      

Chi2(10) 33,34      

Prob>chi2 0,0001      

Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados citados na seção 3.1, 2021. 



A hipótese nula é de que não há correlação entre o erro idiossincrático e as variáveis 

explicativas no modelo de efeitos fixos, sendo esse mais consistente e não havendo diferenças 

sistemáticas nos coeficientes. De acordo com o resultado obtido, percebeu-se que o modelo de 

efeito fixo é o mais adequado, visto que a hipótese nula foi rejeitada. Nesse caso, as estimações 

do modelo de efeitos aleatórios foram omitidas. Vale ressaltar que essa rejeição da hipótese 

nula é bastante comum nesse tipo de estudo (BROWN et. al. 2013; BAARSCH et. al. 2019). 

A Tabela 3 descreve os efeitos correntes (coluna 1) e defasados (em um, cinco e dez 

anos, colunas 2, 3 e 4 respectivamente) das mudanças climáticas e indicadores econômicos 

sobre o PIB per capita para os países da América Latina. 

 

TABELA 3- Resultados das regressões de efeitos fixos para PIB per capita como variável 

dependente, utilizando indicadores econômicos e climáticos (temperatura e índice WASP) 

como variáveis explicativas, no tempo corrente, com um, cinco e dez anos de defasagens para 

a América Latina de 1990 a 2016.  

 Variável Dependente: PIB per capita (ln) 

Corrente Defasagem 1 ano Defasagens 5 

anos 

Defasagens 10 

anos 

LnDívida 0,0781*** 

(0,0287) 

-0,0572*** 

(0,0241) 

 -0,0543*** 

(0,0306) 

0,0264 

(0,0333) 

LnRemessas 0,0204*** 

(0,0076) 

0,0401*** 

(0,0128) 

0,1711*** 

(0,0152) 

0,1763*** 

(0,0171) 

LnGastos 0,2621*** 

(0,0256) 

0,0939*** 

(0,0246) 

-0,1919*** 

(0,0305) 

-0,2226*** 

(0,0324) 

LnAssistência 0,0037 

(0,0065) 

0,0391*** 

(0,0149) 

0,0926*** 

(0,0202) 

0,0452*** 

(0,0220) 

LnAbertura 0,0025*** 

(0,0368) 

0,0012 

(0,0008) 

-0,0005 

(0,0010) 

-0,0016 

(0,0010) 

LnGovernança 0,0097*** 

(0,0004) 

0,0164*** 

(0,0044) 

0,0514*** 

(0,0062) 

0,0589*** 

(0,0075) 

LnPreço do óleo 0,0716** 

(0,0036) 

0,2710*** 

(0,0223) 

0,1550*** 

(0,0278) 

-0,1701*** 

(0,0317) 

T 0,0131 

(0,0223) 

-0,0082 

(0,0140) 

-0,0966*** 

(0,0107) 

-0,0776*** 

(0,0109) 

T² -0,0065* 

(0,0029) 

-0,0139*** 

(0,0052) 

-0,0323*** 

(0,0048) 

-0,0244*** 

(0,0048) 

WASP -0,0019* 

(0,0009) 

-0,0013* 

(0,0021) 

-0,0066*** 

(0,0028) 

-0,0065*** 

(0,0032) 

Constante  0,2335 

(0,3161) 

6,0386*** 

(0,4199) 

9,8777*** 

(0,4669) 

9,8291*** 

(0,5145) 

Observações 390 388 380 370 

R² (within) 0,9254 0,7425 0,5234 0,4226 

R² (between) 0,5247 0,1446 0,5456 0,4119 

R² (total) 0,6276 0,1091 0,2032 0,1058 

Prob > F F (10,364) = 451,3

7  

[0,0000] 

F (10,359) =  

103,53  

[0,0000] 

F (10,351) = 38,5

4  

[0,0000] 

F (10,341) =      24,

96  

[0,0000] 

*** significante ao nível de 1% ** significante ao nível de 5% *significante ao nível de 10%. Erro padrão entre 

parênteses. P-valor entre colchetes. 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados citados na seção 3.1, 2021. 



As regressões de efeitos fixos foram estimadas com a matriz de variância e covariância 

consistente com a heteroscedasticidade e autocorrelação (HAC) pelo método de Driscoll Kraay.  

As Tabelas 3 e 4 (apresentada posteriormente) mostram os resultados dos modelos estimados 

com base na Equação (4), a significância estatística é indicada com asterisco. 

De acordo com o resultado da Tabela 3, tem-se que todos os coeficientes das variáveis 

explicativas foram estatisticamente significativas, exceto a temperatura corrente e com 

defasagem de um período e Abertura comercial em suas defasagens. De modo geral, com 

algumas exceções, grande parte dos coeficientes são estatisticamente significantes a 1%. 

Em relação às variáveis socioeconômicas que influenciam a renda per capita, a dívida 

externa afeta positivamente apenas no período corrente, considerando as defasagens de um, 

cinco e dez o efeito tornou-se negativo.  

No ano corrente um aumento de 1% na dívida aumenta em aproximadamente 0,08% o 

PIB per capita, já com a defasagem de um e de cinco anos, esta mesma variação diminui em 

aproximadamente 0,06% e 0,05% respectivamente. Observou-se que no ano em que os países 

contraem financiamento, elevando assim suas dívidas, aumenta-se o PIB per capita pela 

utilização desses recursos, contudo, em anos posteriores é possível que o serviço do pagamento 

da dívida contribua para que o efeito do volume transferido afete de forma negativa o PIB per 

capita. O efeito da dívida externa é consistente com a literatura econômica (BAARSCH et. al. 

2019; CLEMENTS, BHATTACHARYA; NGUYEN, 2003; PATTILLO; RICCI, 2011).  

As remessas apresentaram influência positiva e crescente quando se considera o modelo 

corrente e as defasagens de um, cinco e dez anos. Uma elevação de 1% nas remessas eleva o 

PIB per capita em 0,02% no ano corrente e 0,18% no modelo com defasagem de 10 anos. Na 

literatura os efeitos desta variável não são uniformes. Há casos em que o efeito é positivo e 

casos em que são negativos. No caso da América Latina, os não residentes em seus países de 

origem transferem parte de sua renda para seus familiares que residem (CATRINESCU, LEON-

LEDESMA, PIRACHA; QUILLIN, 2009; CLEMENS; MCKENZIE, 2014). 

  Os gastos do governo apresentaram efeitos positivos, no período corrente e diminuindo 

já com um ano e tornando-se negativo com a defasagem de cinco e dez anos. Assim, um 

aumento de 1% nos gastos eleva o PIB per capita em 0,26% e 0,09% no período corrente e com 

defasagem de um ano, respectivamente. Com cinco e dez anos, seus efeitos tornaram-se 

negativos, redução de 0,19% e 0,22% respectivamente. Essa relação na literatura registrou 

resultados positivos ou negativos (HERRERA; BLANCO (2004); RODRIGUES; TEIXEIRA 

(2010); DEVARAJAN (1996); ARAUJO et. al. (2010). 

Os outros fatores socioeconômicos considerados: assistência recebida, abertura 

comercial, governança e preços do óleo em geral apresentaram efeitos positivos, como 

potenciais motores de crescimento econômico no modelo de regressão.  

Para o indicador assistência, seus efeitos positivos surgem nos modelos com defasagens, 

esse resultado é esperado pelo fato de levar tempo até a assistência oficial (empréstimos) 

tomados afetarem a atividade econômica. Nesse sentido, com um aumento de 1% na assistência 

eleva o PIB per capita em 0,04%, 0,09% e 0,04% nos períodos com defasagens de um, cinco e 

dez anos respectivamente. Na literatura, seu impacto varia dependendo do nível de 

desenvolvimento de cada país assistido, e diversos trabalhos apontam sua importância no 

crescimento econômico, principalmente em países em desenvolvimento (CHUNG, 2016; 

HWANG et al. 2016; KANG; KIM, 2019). 

A abertura comercial só apresentou efeito estatisticamente significativo no período 

corrente, assim, um aumento de uma unidade desta variável eleva a renda per capita em 0,25%. 



O efeito positivo da abertura comercial também foi observado em (FELBERMAYR; 

GRÖSCHL, 2014).   

O indicador governança apresentou efeito positivo em todos os modelos e crescente com 

a defasagem sugerindo um efeito acumulado desta variável. Assim, o aumento de uma unidade 

desta variável eleva a renda per capita em 1% no período corrente, 2%, 5% e 6% considerando 

as defasagens em um, cinco e dez anos respectivamente. Por fim, essa relação positiva e forte 

também é vista em (KAUFMANN; KRAAY, 2002; EMARA; JHONSA, 2014). 

O último indicador econômico, o preço do óleo, tem uma relação inversa com o PIB per 

capita, assim se seu preço aumentar acarretará redução na atividade econômica (JIMÉNEZ-

RODRÍGUEZ; SÁNCHEZ, 2004; NYANGARIKA et. al. 2018). Nesse sentido, com uma 

redução de 1% no preço do óleo eleva o PIB per capita em 0,07% no período corrente, 0,27% 

e 0,15% com defasagens de um e cinco anos, no período de dez anos o preço afetou o nível de 

renda per capita negativamente.   

Para os indicadores climáticos, as variáveis de temperatura foram negativamente 

relacionadas ao PIB per capita, estando de acordo com a literatura que investigou os efeitos das 

mudanças de temperaturas nos indicadores macroeconômicos, notadamente nas defasagens 

(BAARSCH et. al. 2019; DU et. al., 2017; BURKE et. al., 2015). 

Os desvios médios de temperaturas afetaram negativamente o PIB per capita, esse efeito 

se mostrou significante nas defasagens, supondo um aumento de uma unidade na variável 

temperatura levará a uma redução na renda per capita em aproximadamente 9,66% e 7,76% em 

cinco e dez anos respectivamente. Em relação, a mesma variável, porém ao quadrado, observou-

se um efeito negativo menor, porém crescente até o quinto ano. Assim, o aumento de uma 

unidade desta variável reduz a renda per capita em 1%, 3% e 2% considerando as defasagens 

em um, cinco e dez anos respectivamente.     

Um resultado relevante observado foi o impacto negativo das precipitações no PIB per 

capita, índice WASP. Tanto no modelo corrente como nos modelos defasados.  Esse efeito 

aumenta com o passar dos anos. Uma elevação de uma unidade nesta variável reduz em 0,19% 

a renda per capita no modelo corrente e 0,65% no modelo com defasagem de 10 anos. Este 

resultado destaca as consequências econômicas da destruição do capital e reconstrução como 

apontado em (HALLEGATTE; PRZYLUSKI, 2010). 

A Tabela 4 descreve os efeitos correntes (coluna 1) e defasados (em um, cinco e dez 

anos, colunas 2, 3 e 4 respectivamente) das mudanças climáticas, substituindo o índice WASP 

pelas variáveis dummies WASP (-1) e WASP (+1), e indicadores econômicos sobre o PIB per 

capita para os países da América Latina. 

Para os indicadores econômicos os resultados são semelhantes ao encontrado na Tabela 

3 com a utilização do índice WASP. Os coeficientes da variável WASP (+1), anormalidade no 

grande volume de chuvas ou inundações, foram significantes em todos os modelos estimados e 

apresentaram sinal negativo.  Já os coeficientes da variável WASP (-1), indicando a condição 

de seca, foi significante no modelo corrente e defasado em 1 ano com sinal positivo. 

 Pode-se inferir que um aumento de uma unidade no índice WASP (+1) reduz em 1,97% 

o PIB per capita no modelo corrente e 5,74% no modelo com 10 anos de defasagem. Já a 

elevação de uma unidade na variável WASP (-1) aumenta o PIB per capita em 1,71% no 

modelo corrente e 3,52% com defasagem de um ano. Um resultado importante foi que WASP 

(+1) apresentou efeitos negativos, e crescentes, prejudicando o capital e sua recuperação ao 

longo dos anos, resultado similar encontrado em (BROWN et. al. 2013). 
 



TABELA 4- Resultados das regressões de efeitos fixos para PIB per capita como variável 

dependente, utilizando indicadores econômicos e climáticos (temperatura e dummies WASP (-

1) e WASP (+1)) como variáveis explicativas, no tempo corrente, com um, cinco e 10 anos de 

defasagens para a América Latina de 1990 a 2016.  

 Variável Dependente: PIB per capita (log) 

Corrente Defasagem 1 

ano 

Defasagens 5 

anos 

Defasagens 10 

anos 

LnDívida 0,0772*** 

(0,0146) 

 -0,0591*** 

(0,0241) 

-0,0540* 

(0,0308) 

0,0271 

(0,0335) 

LnRemessas 0,0206*** 

(0,0072) 

0,0398*** 

(0,0127) 

0,1716*** 

(0,0152) 

0,1768*** 

(0,0171) 

LnGastos 0,2623*** 

(0,0144) 

0,0963*** 

(0,0246) 

-0,1950*** 

(0,0308) 

-0,2254*** 

(0,0326) 

LnAssistência 0,0047 

(0,0081) 

0,0414*** 

(0,0148) 

0,0927*** 

(0,0203) 

0,0447** 

(0,0221) 

LnAbertura 0,0025*** 

(0,0005) 

0,0012 

(0,0008) 

-0,0006 

(0,0010) 

-0,0017 

(0,0010) 

LnGovernança 0,0099*** 

(0,0023) 

0,0171*** 

(0,0044) 

0,0512*** 

(0,0063) 

0,0590*** 

(0,0075) 

LnPreço do óleo 0,0711*** 

(0,0139) 

0,2672*** 

(0,0224) 

0,1590*** 

(0,0282) 

-0,1663*** 

(0,0320) 

T 0,0121 

(0,0170) 

-0,0082 

(0,0140) 

-0,0961*** 

(0,0107) 

-0,0781*** 

(0,0109) 

T² -0,0067* 

(0,0034) 

-0,0145*** 

(0,0052) 

-0,0316*** 

(0,0048) 

-0,0245*** 

(0,0048) 

WASP (-1) 0,0171* 

(0,0104) 

0,0352** 

(0,0191) 

0,0252 

(0,0310) 

0,0384 

(0,0331) 

WASP (+1) -0,0197* 

(0,0104) 

-0,0383** 

(0,0224) 

-0,0438* 

(0,0295) 

-0,0574** 

(0,0349) 

Constante 0,2328 

(0,3161) 

6,0239*** 

(0,4184) 

9,9405*** 

(0,4705) 

9,8765*** 

(0,5160) 

Observações 390 388 380 370 

R² (within) 0,9256 0,7452 0,5223 0,4241 

R² (between) 0,5231 0,1417 0,5512 0,4131 

R² (total) 0,6261        0,1054 0,2075 0,1063 

Prob > F F (11,363) =  

410,27  

[0,0000] 

F (11,358) =   

95,20  

[0,0000] 

F (11,350)  =  

34,79              

[0,0000] 

F (11,340)   =  

22,76  

[0,0000] 
*** significante ao nível de 1% ** significante ao nível de 5% *significante ao nível de 10%. Erro padrão entre 

parênteses. P-valor entre colchetes. 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados citados na seção 3.1, 2021. 

A dummy WASP (-1), indicativa de seca, apresentou efeitos positivos sobre a renda per 

capita no ano corrente e com um ano de defasagem, diferentemente de outros trabalhos que 

estudaram ao nível mundial ou no continente africano. A justificativa para esse resultado pode 

ser atribuída, por exemplo, na pesquisa agropecuária brasileira que vem desenvolvido 



tecnologias mais adaptadas a estas situações. Também pode ter efeitos atenuantes por meio de 

programas de transferências de renda que contemplam prioritariamente as regiões mais 

vulneráveis diminuindo a participação da renda proveniente da agropecuária desta parcela da 

população. Assim, observou-se uma melhor adaptação as mudanças climáticas com a adoção 

de políticas contra as secas, como por exemplo, no Brasil, a adoção de políticas de convivência 

com o semiárido nordestino. Nesse sentido, esta ocorrência contemporânea de perdas induzidas 

por desastres climáticos é uma consequência de um "déficit de adaptação" detalhado em 

(BHAVE, CONWAY, DESSAI; STAINFORTH, 2016; FANKHAUSER; MCDERMOTT, 

2014). 

Por fim, observou-se que os efeitos de inundação, WASP (+1), foi mais impactante no 

longo prazo devido à sua capacidade destrutiva. Enquanto uma seca pode reduzir a poupança e 

o investimento, uma enchente pode destruir a poupança e o capital, danificar infraestruturas, 

por exemplo estradas, e contribuem para doenças. Assim, impactos WASP (+1) podem ter 

efeitos de curto e longo prazos mais agravantes nas atividades econômicas do que uma seca, 

WASP (-1) (BROWN et. al. 2013). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As condições climáticas atualmente experimentadas vêm alertando a impactos 

socioeconômicos e ambientais sem precedentes. As projeções realizadas apontaram para o 

aumento da pobreza, queda na renda monetária, aumento dos preços agrícolas, aumento das 

desigualdades sociais, a expansão de áreas de sequeiro e mais períodos de seca extrema, 

impactos negativos no abastecimento de água, na pecuária e na produção da indústria e 

agricultura, pressão no uso da terra e dos recursos naturais, entre outros males, isto em nível 

mundial. 

A América Latina insere nesse contexto, ainda mais fragilizada se comparada aos países 

desenvolvidos frente a essas projeções. Essas evidências mostraram que as mudanças climáticas 

afetarão não apenas o nível de renda, mas todos os sistemas ambientais e humanos, levantando 

a questão de que a adaptação às essas alterações é necessária para o desenvolvimento 

econômico. 

A análise realizada teve o objetivo de identificar as influências das mudanças climáticas, 

fundamentalmente temperatura e precipitação, na renda per capita dos países latino-

americanos. Com base em pesquisas anteriores e na literatura publicada, temperatura, 

anomalias de precipitação (secas e inundações) e indicadores econômicos foram consideradas 

variáveis explicativas. Com dados em painel, utilizou-se o modelo de regressão com efeitos 

fixos para cada um dos vinte países da américa latina: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 

Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, 

Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Os modelos 

buscaram contemplar os efeitos correntes e defasados das variáveis de controle e os impactos 

das variáveis climáticas no PIB per capita desses países. Resultados relevantes e inovadores 

foram obtidos. 

O resultado mais importante desta análise foi a identificação do excesso de precipitação 

(WASP (+1)) e da temperatura como os fatores climáticos que apresentaram efeitos 

significantes na renda per capita dos países. A importância destes resultados se dá por várias 

razões. Em primeiro lugar, eles contradizem os estudos anteriores que identificaram a 

temperatura como a variável climática mais influente no crescimento da atividade econômica, 

como por exemplo, o estudo de Dell et. al. (2009) em que avaliaram os efeitos de variações 

anuais na precipitação e temperaturas nos últimos 50 anos como forma de estimar potenciais 

impactos econômicos das mudanças climáticas.  



Nesse sentido, alguns estudos da literatura, como o citado anteriormente, usaram uma 

medida não apropriada para precipitação que pode obscurecer ou subestimar seus efeitos, no 

exemplo já mencionado, a utilização da média. Portanto, utilizou-se aqui o índice WASP porque 

existe a preservação da variabilidade espacial, a não linearidade, assimetria dos efeitos da 

precipitação e, capta melhor seus impactos sobre a atividade econômica. Os resultados dos 

efeitos desta variável climática são consistentes com os estudos de  (BROWN et. al. 2013; 

BROWN et. al., 2010). 

Em segundo lugar, a ideia mais comum sobre as mudanças climáticas é a suposição de 

que a temperatura é a chave do impacto climático nas atividades econômicas. As estimativas 

dos efeitos da temperatura são normalmente usadas em projeções estáticas dos impactos 

econômicos das mudanças climáticas. Esta pesquisa contribui ao apontar a fragilidade destas 

projeções. A variabilidade da precipitação tem influência mais forte no PIB per capita 

relativamente à temperatura. Esse resultado leva a necessidade para contemplar na avaliação 

das mudanças climáticas um novo olhar enfatizando as projeções de mudanças no volume de 

chuvas e mais notadamente nas anomalias com excesso de chuvas e não somente na elevação 

da temperatura.  

Finalmente, os resultados encontrados neste trabalho, sugerem a importância da 

estratégia de adaptação às mudanças climáticas. As evidências indicaram que as economias 

nacionais são impedidas por períodos de muita precipitação. Assim, as estratégias de adaptação 

das mudanças climáticas precisam incorporar ações para minimizar os efeitos das elevações do 

volume de chuvas e não somente da elevação da temperatura.  

O efeito significativo das defasagens da variável WASP no crescimento do PIB per 

capita, foi bastante relevante. Com as defasagens o efeito encontrado foi maior ao longo dos 

anos para o excesso de chuva e menor para a condição de seca. Assim, os efeitos associados às 

inundações podem ter impactos na infraestrutura, cuja recuperação dos danos pode levar alguns 

anos fazendo com que o efeito negativo na renda per capita seja estendido para vários anos. No 

entanto, a adoção de um índice de inundação, é uma sugestão para trabalhos futuros, para 

explorar este efeito com mais confiança. 

No geral, os impactos dos controles deram-se como esperado e consistente com a 

literatura. Por fim, recomenda-se como pontos importantes para trabalhos futuros a utilização 

de outras variáveis proxy para a precipitação tais como o SPI, ou alternativamente ao modelo 

de dados em painel utilizado aqui, o emprego do modelo de painel dinâmico. 
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