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Resumo 

O interesse no desenvolvimento de indicadores para medir a sustentabilidade é crescente, mas são poucos os 
estudos sobre as mudanças desses indicadores ao longo do tempo. Neste contexto, este artigo apresenta uma 
análise temporal das emissões de CO2 para os países do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) no 
período de 1980 à 2010, exceto para Rússia (1992 à 2010). A análise das emissões de CO2 aqui tratado como 
indicador de sustentabilidade, apresenta de forma preliminar a atual situação destes países e emissões futuras 
num horizonte de 10 anos. Embora a série temporal analisada e estimada seja curta, revelou algumas informações 
importantes. A estimação por meio dos modelos ARIMA e Suavização Exponencial  apresentaram coeficientes 
estatisticamente significativos. Do ponto de vista prático, o modelo ARIMA apresenta melhor aderência à série, 
uma vez que possui menor Critério de Informação Akaike (AIC). A estimativa de crescimento das emissões de CO2 
confirma a insustentabilidade futura do BRICS. Por fim, a experiência deste trabalho sugere o uso de modelos de 
previsão para análise quantitativa da sustentabilidade.  
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1. Introdução 

A sustentabilidade, operacionalmente e conceitualmente, é um dos temas mais complexos que a 
ciência moderna tem enfrentado (Cabezas e Fath, 2002). Desde então, no início dos anos 90, muitas 
iniciativas vem acontecendo na busca pela avaliação da sustentabilidade por meio de indicadores 
(UNCED, 1992; Hammond et al., 1995; Keeble et al., 2003; Bohringer e Jochem, 2007; Niemeijer e 
Groot, 2008; Heink e Kowarik, 2010; Global Reporting Initiative, 2011; Munier, 2011; Dahl, 2012; 
Índice Dow Jones de Sustentabilidade, 2012). 

A possibilidade de comparações, muitas vezes, é a principal meta das avaliações da sustentabilidade. 
Comparar o desempenho atual com os anos anteriores, comparar o progresso em certas metas de 
desempenho ou comparar empresas, regiões e países. A principal tendência está em desenvolver e 
avaliar um conjunto de indicadores organizados dentro de uma estrutura que pode eventualmente 
agregar os resultados dos indicadores separados (Ronchi et al., 2002).  

Um conjunto de indicadores de sustentabilidade desempenha um papel importante na representação 
da realidade ao permitir a medição e cálculo, porém, são estáticos e não têm a profundidade de 
conceituação e explicação dos fenômenos que representam (Todorov e Marinova, 2009), sem 
apresentar conhecimento de situações futuras. Cabe portanto a adição da dimensão tempo, o que 



4th International Workshop | Advances in Cleaner Production – Academic Work 

“INTEGRATING CLEANER PRODUCTION INTO SUSTAINABILITY STRATEGIES” 

São Paulo – Brazil – May 22nd to 24th - 2013 

2

realça a perspectiva de longo prazo das várias dimensões de sustentabilidade (ambiental, econômico e 
social).  

Na perspectiva de longo prazo, a avaliação da sustentabilidade tornou-se parte dos modelos de base 
temporal, econométricos, dinâmicos, por exemplo: Geographical Information Systems (Costanza et al., 
1997); SUE model (Bockermann et al., 2005); NEMESIS (2006); Panta Rhei (Lehr et al., 2008); 
EcoSTEPSM Tool (JISC, 2012), entre outros. Descrever um estado de sustentabilidade estático fornece 
uma representação simplificada da realidade.  

Sendo assim, os indicadores de sustentabilidade, representados por meio de modelos, devem ser 
utilizados para extrapolar o tempo para a série passada ou atual no futuro (Zhang, 2003). Por sua vez, 
o tempo é uma consideração crucial. Qualquer modelo para avaliar e prever cenários futuros devem 
ser capazes de captar as mudanças que estão acontecendo dentro de um horizonte de tempo 
adequado, avaliando e estimando consequências futuras das interações dinâmicas entre a sociedade e 
a natureza. Os modelos de séries temporais são uma área importante de previsão de que observações 
passadas da mesma variável são recolhidas e analisadas para desenvolver um modelo que descreve 
uma relação subjacente. Assim, pode-se afirmar que os valores futuros das séries em análise são 
funções matemáticas dos valores presentes e passados. 

Uma previsão é fundamental para as tomadas de decisão, ajudando a planejar o futuro e tornar 
decisões mais racionais (Armstrong, 1988). Previsão é prever o futuro com a maior acurácia, dando 
todas as informações disponíveis, incluindo dados históricos e conhecimento de eventos futuros que 
possam afetar as previsões (Hyndman, 2009). A sociedade moderna necessita de previsões de curto, 
médio e longo prazo, dependendo da aplicação específica.  

De modo geral, a sustentabilidade consiste em dois elementos principais: o Triple Bottom Line e o 
tempo, isto é, considera-se a equidade nas dimensões ambiental, econômica e social ao longo do 
tempo. Neste contexto, este trabalho tem por objetivo contribuir com os estudos ambientais visando 
construir e analisar uma previsão de 10 anos a partir de um indicador de sustentabilidade - emissões 
de CO2 para os países do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). Para tanto, utilizou-se 
dos métodos de previsão Auto-Regressivo Integrado de Médias Móveis (ARIMA) e Suavização 
Exponencial, que fazem parte da classe de modelos univariados. 

Para efeitos deste trabalho: i) o indicador quantificável para medir o progresso (ou regresso) são as 
emissões de CO2; ii) os dados estão sendo considerados para os países do BRICS, isto é, limites do 
sistema; iii) os resultados permitem a análise sobre os impactos ambientais para os países em 
questão; iv) o PIB é usado apenas para análise de correlação entre o crescimento (diminuição) do PIB 
frente ao crescimento (diminuição) das emissões de CO2; v) refere-se a modelos temporais no qual 
permite prever a sustentabilidade para 10 anos à frente. 

2. Métodos 

Nos atuais métodos de previsão, os modelos podem ser divididos em três categorias: análise 
multivariada, análise de séries temporais univariadas e modelos inteligentes não-lineares (Pao et al., 
2012). Entre os modelos, citam-se os: Redes Neurais Artificiais, Monte Carlo, Data Mining, Fuzzy, 
ARIMA, Holt-Winters, Modelo não linear de Bernoulli (NGBM), entre outros. Não há nenhum método 
que é melhor em todas as situações (Maia et al, 2008), mas o uso de métodos simples é importante 
quando a incerteza é elevada e poucos dados estão disponíveis (Armstrong, 2001). 

2.1 Dados 

A emissão de Co2 a partir do consumo de combustíveis fósseis (milhões de toneladas) foi obtida do site 
do departamento de Energia dos Estados Unidos da América, produzido pela Administração de 
Informação de Energia (EIA). Para chegar às emissões totais de todos os combustíveis fósseis, foram 
agregadas as emissões dos três combustíveis envolvidos - carvão, petróleo e gás natural - em 
unidades comuns. Os dados para análise do PIB para os países do BRICS foram obtidos no site do 
Banco Mundial. O PIB é medido em milhões de dólares. Os dados correspodem ao período de 1980 à 
2010, totalizando 32 observações, exceto para Rússia, analisada no período de 1992 à 2010. Para 
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analisar o comportamento da série, serão utilizados dois métodos de previsão univariados: Suavização 
Exponencial e ARIMA. Para analisar o melhor método serão utilizados os critérios de medidas dos erros 
de previsão como o erro absoluto percentual médio (MAPE) e Critério de Informação de AKaike (AIC). 

O erro absoluto percentual médio (MAPE) é a média calculada pelo somatório da razão do erro 
(diferença do valor previsto e do observado) e o valor observado, tudo em temos absolutos, conforme 
representado na Eq. 1. 

���� =
�

�
 ∑ =�


�� |�������
 −  ���������
/observado "  |                                                                          (1) 

O AIC permite que a decisão seja feita baseando-se entre a redução na soma do quadrado dos 
resíduos estimados e um modelo mais parcimonioso. Este critério é dado por: 

�#$ = % ln(��)� ��� *+������� ��� ���í�+��, +  2/                                                                              (2) 

O T indica o número de observações utilizadas e o n indica o número de parâmetros estimados. 

A situação ideal é quanto menor o AIC melhor o ajustamento do modelo. Entretanto, cabe comparar o 
AIC dos modelos para saber qual o modelo que melhor explica a dinâmica das séries temporal 
analisadas. 

Na aplicação do Modelo ARIMA e Suavização Exponencial, utilizou-se do software R studio, utilizando o 
pacote forecast que permitem a escolha de um modelo de forma automática (auto.arima e  ets). 

2.2 Modelo ARIMA 

O modelo de Box-Jenkins (Box e Jenkins, 1976), popularmente conhecido por ARIMA (Auto-regressivos 
Integrados de Médias Móveis) é um modelo univariado que visa captar o comportamento da 
autocorrelação entre os valores da série temporal, e com base nesse comportamento, realizar 
previsões futuras. 

Os passos básicos do modelo ARIMA são: i) considerar a sequência de dados do alvo ao longo do 
tempo de predição como uma sequência aleatória; ii) usar um modelo matemático para descrever ou 
simular a sequência de dados; e iii) prever os valores futuros da série temporal, dados os valores 
passados e os valores presentes (Jia et al., 2010), bem como os erros do passado (Pao et al., 2012)  

Os modelos ARIMA resultam da combinação de três componentes denominados filtros ou processos: o 
componente auto-regressivo AR(p), o filtro de integração I (d) e o componente de médias móveis 
MA(q) e AR combinado com MA (ARMA). Uma série pode ser modelada pelos três filtros (processos) ou 
apenas um subconjunto deles, resultando em vários modelos (Fava, 2000). 

Em suma, quando se faz referência a modelos ARIMA esses modelos estão sendo ajustados à série 
original. Já ao fazer-se referência a modelos ARMA, considera-se que a série é uma série diferenciada.  
A transformação mais comum consiste em tomar diferenças sucessivas da série original até obter uma 
série estacionária, onde uma diferença significa subtrair Yt por Yt-1. Em situações normais, será 
suficiente tomar uma ou duas diferenças para que a série se torne estacionária. O número d de 
diferenças necessárias para tornar a série estacionária é denominado ordem de integração. Um modelo 
ARIMA (pdq) é dado pela Eq. 3 (Morretin e Toloi, 1987). 

Yt = δ + θ1Yt-1 + ... + θpYt-p + et - α1et-1 - ... - αqet-q                                                                                (3) 

Onde δ é um parâmetro intercepto relacionado com a média de Yt, os θ são os parâmetros auto-
regressivos desconhecidos, os α são constantes desconhecidas que descrevem a relação existente 
entre os ruídos e Yt, e et são os ruídos aleatórios não correlacionados, com média zero e variância 
constante. 

Os parâmetros p e q representam o número de parâmetros relativos aos comprimentos de defasagem 
em que se observam valores significativos das autocorrelações e que correspondem a particularidades 
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do sistema de geração das séries que devem ser explicadas pelo modelo (pois correspondem a um 
padrão de geração). O processo gerador dos dados da série é dito aleatório linear se o modelo 
ajustado Yt pode ser descrito como uma combinação linear de valores defasados de Yt e εt. 

Destaca-se que as previsões usando o modelo ARIMA são realizadas sob as observações da própria 
série de dados, não dependendo de nenhuma variável externa. O modelo univariado ARIMA tem sido 
amplamente utilizado para a modelagem e previsão nas áreas ambiental, financeira, engenharia, 
energia e outras aplicações (Bowden e Payne, 2008; Pappas et al., 2008). 

2.2 Suavização Exponencial 

O método de suavização exponencial tornou-se muito popular devido à sua simplicidade e 
desempenho. Este método consiste em decompor a série em componentes (tendência e sazonalidade) 
e suavizar seus valores passados, isto é, dar pesos diferenciados cujos valores decaem 
exponencialmente para zero quanto mais antigo foro dado, portanto, valorizando os dados mais 
recentes (Souza et al., 2008). 

O método de suavização exponencial trabalha com a série original sem exigência de nenhuma 
manipulação que comprove estacionariedade ou normalidade nos dados. A seleção e utilização deste 
método de previsão pode parecer ad-hoc. A escolha do método é geralmente baseada no 
reconhecimento de componente-chave da série de tempo (tendência e sazonalidade) e como estes 
entram no método de suavização (modo aditivo ou multiplicativo) (Hyndman e Athanasopoulos, 2012). 

A  suavização  exponencial  simples  foi  o  primeiro  método  a  ser  desenvolvido  para dados  que  
não  possuem  tendência  e  nem  sazonalidade (Hyndman e Athanasopoulos, 2012), conforme 
representado na Eq. 4. 

�
0� =∝ 2
3� + (1−∝,�
                                                                    (4) 

Onde �
 representa o valor que foi previsto para o período t, 2
 o valor observado no mesmo período t 
e ∝ é o parâmetro de suavização do método, que pode variar de 0 à 1. Isto é, o valor previsto para o 
próximo período �
0� é uma combinação do valor previsto para hoje �
 e o valor observado de hoje. 

Para dado com tendência e sem sazonalidade, tem-se o Método de Holt, representado pelas Eq. 5, Eq. 
6 e Eq. 7.  

/
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A Eq. 5 representa o nível (/
, e é uma combinação entre o observado e o previsto no período t.  

A Eq. 6 representa o crescimento (5
, que é  diferença entre os níveis sequencias, e para fazer 
previsões são necessárias duas constantes de suavização, α para o nível e β para o crescimento, que 
variam entre 0,01 e 0,99. 

A Eq. 7 representa a previsão para k períodos à frente. 

Para dado com tendência e sazonalidade, tem-se o Método de Holt-Winters, representado pelas Eq.8, 
Eq.9 e Eq. 10.  

/
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Neste método, para fazer previsões, são necessárias três constantes de suavização: ∝ para nível, β 
para o crescimento e 9 para a sazonalidade, e variam de 0,01 e 0,99.  A Eq. 11 representa a  previsão  
para k períodos à frente, onde m é o ciclo sazonal. 

 3. Resultados 

O roteiro básico para estimação e análise dos modelos envolve os passos: i) análise descritiva dos 
dados; ii) identificação dos modelos,  escolha do melhor modelo com base nos critérios AIC e MAPE, e 
estimação e apresentação das previsões para 10 passos à frente. 

3.1 Apresentação Descritiva dos Dados 

O crescimento das emissões de CO2 ao longo do tempo apresenta uma variação substancial entre os 
países em análise, podendo estar associado ao crescimento econômico dos países (Fig.1b). Conforme 
Fig. 1a e 1b, o país com maior peso nas emissões de CO2 e maior PIB é a China.  

 

Fig.1: Emissão de CO2 (a) e Produto Interno Bruto (b). Fonte: elaborada pelos autores. 

A Tab.1 apresenta o percentual de crescimento para cada série dos países do BRICS, calculados como 
crescimento ocorrido em 20 anos (período de 1980 à 2000) e nos últimos 10 anos (período de 2000 à 
2010) para as séries das emissões de CO2 (Painel A) e PIB (Painel B), exceto para a Rússia (período 
inicial em 1989  e final em 2010).  

Tab. 1: Taxas de crescimento (%) para as emissões de CO2 e do PIB. Fonte: elaborada pelos autores. 

 
África Brasil China Índia Rússia 

Painel A - emissão de CO2 em milhões de toneladas métricas 

Crescimento 1980-2000 65,18% 85,47% 96,74% 244,39% -25,81% 

Crescimento 2000-2010 29,06% 31,08% 191,98% 69,06% 9% 

Painel B - Produto Interno Bruto em milhões de dólares 

Crescimento 1980-2000 158,29% 174,31% 532,77% 150,37% -48,72% 

Crescimento 2000-2010 76,84% 232,41% 394,84% 254,82% 472,76% 

Nos últimos 20 anos, a Índia apresentou maior taxa de crescimento de CO2 (244,39%) e a China 
apresentou maior taxa de crescimento do PIB (532,77%). Desde a adoção de uma estratégia de 
reforma e abertura comercial em 1978, a China tem mantido uma taxa elevada de crescimento 
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econômico (Yu et al., 2013). E nos últimos 10 anos, a China apresentou maior taxa de crescimento das 
emissões de CO2 (191,98%), e a Rússia apresentou maior taxa de crescimento do PIB (472,76%).  

Em termos exploratórios, a análise de correlação (Tab. 2) apresenta um coeficiente de Pearson forte 
para os países África do Sul, Brasil, China e India. Isto é, o PIB e emissão de CO2 estão positivamente 
correlacionadas e caminham no mesmo sentido de crescimento. Entretanto, esta correlação não 
implica, necessariamente, a relação de causa e efeito, mas serve como elemento auxiliar na análise 
deste estudo. 

Tab. 2: Coeficiente de correlação de Pearson. Fonte: elaborada pelos autores. 
Países Africa do Sul Brasil China India Rússia 

Coeficiente de 
Correlação 

0,98 0,87 0,97 0,93 0,12 

3.2 Identificação do modelo Box-Jenkins (ARIMA) e Suavização Exponencial 

Na fase de identificação do modelo Box-Jekins, busca-se identificar se este foi gerada por um processo 
AR, MA, ARMA ou ARIMA. Bem como, busca-se determinar quais são as suas ordens. Conforme 
Gujarati (2000), as principais ferramentas a serem utilizadas na etapa de identificação dos modelos 
ARIMA são a ACF, PACF e respectivos correlogramas.  

A Fig.2 apresenta o correlograma da série original (superior) e o gráfico de autocorrelação parcial da 
série (inferior). Para os países como a África, Brasil, China e Índia o correlograma ACF apresenta 
padrão de decaimento exponencial sem oscilações e o PACF apresenta 1 truncamento, onde caracteriza 
a série como auto-regressiva (dados correlacionados ao longo do tempo), exigindo uma transformação 
na série; a Rússia diferencia-se dos demais países, apresentando um correlograma vazio e decaimento 
rápido para zero, indicando série estacionária. Se o processo é não estacionário, é necessário 
diferenciar a série original "d" vezes até obter a série estacionária. 

 

Fig. 2: Correlograma ACF e PACF. Fonte: elaborada pelos autores. 

Conforme Tabela 3, observa-se que África do Sul e Brasil possuem características parecidas quando da 
necessidade de estacionar a série, isto é, o modelo ARIMA é um modelo auto regressivo de ordem 1 e  
uma diferença foi o suficiente para estacionar a série. A Índia e a China apresentaram auto regressivo 
de ordem 2. Já a Rússia apresenta-se como série estacionária, com tipo de modelo SARIMA, isto é, 
tem uma defasagem (p), não há diferenças sazonais (d), não há erros defasados no lado direito da 
equação (q) e possui ciclo sazonal(s). 
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Tab. 3: Resumo da Identificação dos modelos ARIMA (p,d,q) 

Países 
África do 

Sul 
Brasil China Índia Rússia 

ARIMA (0,1,0) (0,1,0) (0,2,0) (0,2,1) (1,0,0) 

Tipo de modelo MA (q) MA (q) MA (q) ARIMA (d,q) SARIMA 

Na identificação dos modelos de suavização exponencial, os dados analisados para os países do BRICS 
compreendem as três componentes de suavização exponencial: alfa (nível), beta (tendência) e gama 
(sazonalidade), conforme Tab. 4. Os países África do Sul e China possuem tendência aditiva e sem 
sazonalidade. O Brasil e a Rússia não possuem tendência e nem sazonalidade, portanto, a previsão por 
Suavização Exponencial Simples é adequada. A Índia apresenta comportamento multiplicativo 
suavizado e sem sazonalidade. 

Tab. 4: Resumo da Identificação dos modelos Suavização Exponencial 

 

África do Sul Brasil China Índia Rússia 

α (nível) 0,73 0,99 0,99 0,78 0,97 

Β (tendência 0,01 0,00 0,99 0,01 0,00 

γ (sazonalidade) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipo de modelo MAN MNN MAN MMdN MNN 

Na análise do melhor método, a Tab.5 apresenta os critérios de medidas dos erros de previsão como o 
erro absoluto percentual médio (MAPE) e Critério de Informação de AKaike (AIC). A situação ideal é 
quanto menor o AIC melhor o ajustamento do modelo. Portanto, o modelo ARIMA melhor explica a 
dinâmica das séries temporais analisadas uma vez que permite fazer o “trade-off” entre uma redução 
na soma do quadrado dos resíduos  estimados e um modelo mais  parcimonioso. 

Tab. 5: Erro absoluto percentual médio (MAPE) e Critério de Informação de Akaike (AIC). 
 Brasil Rússia Índia China África do Sul 
 MAPE AIC MAPE AIC MAPE AIC MAPE AIC MAPE AIC 
ARIMA 3.25% 235.38 5.03% 235.28 2.88% 298.73 3.34% 396.16 1.55% 266.64 
Suavização 
Exponencial 4.11% 264.77 5.09% 232.14 2.91% 326.59 4.75% 419.83 1.55% 285.21 

O modelo ARIMA é excelente na previsão de curto prazo (Granger e Newbold, 1977), portanto as 
previsões foram feitas para 10 passos à frente (até o ano de 2020). As Figs. 3, 4, 5, 6 e 7 mostram os 
dados reais no período de 1980 a 2010 e os dados previstos dentro dos intervalos de confiança de 
80% (cor laranja) e 95% (cor amarela). O valor mínimo (Lo) e o valor máximo (Hi) estabelecido 
permitem afirmar que o verdadeiro valor estimado está contido dentro deste intervalo.  

 

Fig. 3: Previsão para o Brasil - Modelo ARIMA 
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Fig. 4: Previsão para a Rússia - Modelo ARIMA 

 

Fig. 5: Previsão para a Índia - Modelo ARIMA 

 

Fig. 6: Previsão para a China - Modelo ARIMA 

 

Fig. 7: Previsão para a África do Sul - Modelo ARIMA 

 

Embora a série analisada seja de curto prazo, revela alguns padrões interessantes. Analisando os 
dados históricos e conforme estimação para os países do BRICS, as emissões de CO2 tendem a subir 
ainda mais nos próximos anos, o que pode estar associado ao forte desempenho econômico que 
atualmente está ocorrendo nos países analisados. Em termos absolutos, a China, a Rússia e a Índia 
são os países que mais contribuem nas emissões de CO2. Em 2010, os BRICS representaram cerca de 
um quarto do PIB mundial, e estes cinco países representaram 33% do uso global de energia e 37% de 
emissões de CO2 provenientes da queima de combustível (IEA, 2012). Além disso, os intervalos de 
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confiança ampliam-se com o passar dos anos, entretanto, as variáveis estimadas são bem 
comportadas e com variações extremamente suaves, o que gera estimativas confiáveis. 

4. Considerações finais 

Este trabalho consistiu de uma análise temporal das emissões de Dióxido de Carbono (CO2) para os 
países do BRICS. Considerando as mudanças ao longo do tempo, a série histórica dos níveis de 
emissões de CO2 tem aumentado ao longo do século passado em comparação com o nível estável 
durante a era pré-industrial, e esta pesquisa corrobora ao evidenciar o contínuo crescimento para os 
próximos 10 anos. Evidencia-se que a avaliação da sustentabilidade contribui ao identificar as questões 
que podem ser revertidas ou melhoradas, especialmente quando os indicadores podem ser estimados e 
comparados, e são capazes de mostrar alterações à longo prazo. Neste trabalho, deve-se ter em conta 
a limitação em reunir os dados para um período mais longo, especialmente para a Rússia. Para 
trabalhos futuros, sugerem-se abordagens alternativas para a análise da sustentabilidade por meio do 
uso de outros métodos para fazer previsões como Correlação, Regressão Simples, Regressão Linear 
Múltipla, entre outros métodos quantitativos. 
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