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RESUMO 

 

Na maioria das vezes, a previsão da demanda por energia é feita com base no consumo 

histórico e na relação deste com outras variáveis econômicas e demográficas. Entretanto, 

ao se tratar de modelagem de séries de tempo, é importante verificar se a regressão entre as 

variáveis é espúria. Nesse sentido, os testes de causalidade consistem em uma ferramenta 

para identificar uma relação estatística de causa e efeito entre duas ou mais variáveis, 

quando existe uma relação de precedência temporal entre elas. Vários autores têm estudado 

a relação de causalidade entre consumo de energia e PIB e as conclusões desses trabalhos, 

muitas vezes, são conflitantes, indicando que essa relação pode variar de país para país. 

Diante do exposto, o presente trabalho visa a analisar a relação de causalidade entre o PIB 

e o consumo de combustíveis pelo transporte rodoviário brasileiro. 

 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

Na análise do consumo de energia em geral, dois problemas são colocados: a escolha das 

variáveis e a escolha dos modelos a serem utilizados. Na maioria das vezes, a previsão da 

demanda por energia é feita com base no consumo histórico e na relação deste com outras 

variáveis econômicas e demográficas, como indicadores climáticos e de estilo de vida, 

dentre outros. Se, por um lado, a subestimação do consumo pode gerar problemas 

devastadores para a vida e a economia, por outro, a superestimação poderia conduzir ao 

desperdício de recursos financeiros (Kankal et. al., 2011). Desta forma, deve-se buscar por 

métodos adequados de previsão e modelagem, não só no tocante aos prejuízos econômicos 

que podem ser gerados pela má estimação do consumo de combustíveis, mas também pela 

redução dos danos ambientais, uma vez que o CO2 é o principal gás do efeito estufa. 

 

Entretanto, como o tratamento de dados históricos envolve técnicas de Análise de Séries 

Temporais, é importante verificar se a relação entre duas variáveis econômicas é 

verdadeira ou espúria. Nesse sentido, pode-se lançar mão de técnicas específicas, com 

vistas à analisar as relações de causalidade entre as variáveis envolvidas. Esse tipo de 

análise tem como objetivo identificar uma relação estatística de causa e efeito entre duas 

ou mais variáveis, quando existe uma relação de precedência temporal entre elas. Sendo 

assim, sua utilização é crucial na determinação de quais variáveis devem ser tratadas como 

endógenas (dependentes) e exógenas (independentes). 

 

Vários autores têm estudado a relação de causalidade entre consumo de energia e PIB e as 

conclusões desses trabalhos, muitas vezes, são conflitantes.  Em alguns estudos, concluiu-

se que o consumo causa o PIB, em outros que o PIB causa o consumo e, ainda, há aqueles 

que concluíram que a relação é bidirecional. Esse fato é corroborado no artigo de Ajmi et. 



al. (2013), que apresenta uma ampla revisão bibliográfica acerca da relação de causalidade 

entre PIB e consumo de energia para os países do G7. Os autores observaram que a 

literatura apresenta resultados conflitantes para as relações de causalidade entre essas duas 

variáveis e chegaram à conclusão de que essas relações podem mudar de acordo com o 

cenário econômico local.  

 

A análise da relação de causalidade tem aparecido com frequência em estudos que 

envolvem consumo de energia e variáveis de natureza econômica e sociodemográfica. 

Como exemplos, pode-se citar os trabalhos de Soytas et. al. (2008), Tiwari (2014), Payne 

(2009), Bowden & Payne (2010) e Warr & Ayres (2010), que utilizaram os Estados Unidos 

como objeto de estudo e os artigos de Kum et. al. (2012) e Ajmi et. al. (2013), que 

realizaram suas análises para os países do G7. Ainda nessa linha, o trabalho de Esseghir & 

Khouni (2014), desenvolvido para a União dos Países Mediterrâneos, utilizou aproximação 

de causalidade de Westerlund para dados em painel. Lee & Chong (2016) utilizaram Teste 

de Causalidade de Granger e funções de resposta ao impulso para analisar as relações de 

causalidade entre o consumo de energia, o preço da energia e as emissões de dióxido de 

carbono nos Estados Unidos, usando dados do período 1973 a 2012. Assim como 

observado por Ajmi et. al. (2013), os resultados obtidos por esses autores sugerem que as 

relações de causalidade envolvendo consumo de energia podem se diferenciar de país para 

país.  

 

Diante do exposto, a relação de causalidade entre consumo e PIB assume aspectos 

diferenciados para cada lugar e coloca-se como uma das questões a serem avaliadas antes 

da etapa de modelagem. Cabe ressaltar que os achados relatados no presente trabalho são 

de caráter meramente exploratório e têm por objetivo estabelecer as relações de 

precedência entre as séries tratadas. Em um primeiro momento, os resultados apresentados 

aqui servem como etapa preliminar na construção de um modelo, baseado em soft 

computing, a ser posteriormente ajustado. 

 

Dentro deste contexto, o presente trabalho visa a analisar, a partir de ferramentas de 

Econometria de Séries Temporais implementadas no software EViews®9, a relação de 

causalidade entre o PIB per capita e o consumo de combustíveis (óleo diesel, gasolina e 

álcool) per capita pelo transporte rodoviário brasileiro.  

 

A seção 2 apresenta alguns conceitos básicos acerca da teoria sobre Análise de 

Causalidade. Na sequência, na seção 3, são apresentados os resultados e métodos utilizados 

para o desenvolvimento deste trabalho, seguidos pelas considerações finais apresentadas na 

seção 4.  

 

2  ALGUMAS DEFINIÇÕES E CONCEITOS BÁSICOS SOBRE ANÁLISE DE 

SÉRIES TEMPORAIS 

 

De acordo com Gujarati (2006), uma série de tempo é dita estacionária se sua média, sua 

variância e sua autocovariância (em diferentes defasagens) permanecem iguais, sem 

importar o momento no qual foram medidas, ou seja, são invariantes ao longo do tempo. 

Por outro lado, se a série é não estacionária, a média ou a variância ou ambas podem variar 

com o tempo e, desta forma, cada conjunto de dados pertencente à série corresponderá a 

um episódio particular. Como consequência, não será possível generalizar o 

comportamento para outros períodos, o que faz com que séries deste tipo tenham pouco 

valor prático, em termos de prognóstico.  



Muitas vezes, uma série não estacionária em nível pode tornar-se estacionária em primeira 

diferença ou em diferenças de ordem superior, o que a tornaria adequada para a realização 

de previsões. Essa ideia permeia os modelos de Box & Jenkins, muito utilizados na prática. 

Entretanto, se, por um lado, a aplicação de diferenças à série pode proporcionar sua 

utilização para realização de prognósticos, por outro, do ponto de vista econômico, haverá 

alguma perda de informação.  

 

Denomina-se Série Integrada de Ordem d, denota-se I(d), à série que precisa ser 

diferenciada d vezes para tornar-se estacionária. Uma série que se torna estacionária após 

ser diferenciada uma única vez é denominada integrada de ordem 1 e indica-se por I(1). 

Uma série originalmente estacionária é indicada por I(0). Para saber se uma série é ou não 

integrada, procede-se a testes denominados Testes de Raiz Unitária, dentre os quais pode-

se citar o Teste de Dickey-Fuller Aumentado, que será utilizado neste trabalho. Se a 

hipótese nula de existência de raiz unitária não é rejeitada, então a série é não estacionária.  

 

A ordem de integração de uma série temporal é especialmente importante quando se trata 

de estabelecer relações de causalidade entre duas variáveis, como é o objetivo deste 

trabalho. De acordo com Gujarati (2006), o Teste de Causalidade de Granger, em sua 

forma padrão, consiste em estimar as equações (1) e (2). 

 

      (1) 

 

      (2) 

 

A equação (1) estabelece que valores correntes de Y dependem de valores passados de Y e 

também dos de X. A equação (2), por sua vez, estabelece que valores correntes de X 

dependem de valores passados de X e também dos de Y. Se todos os β´s na equação (1) 

forem estatisticamente não significativos e, pelo menos um dos λ´s na equação (2) for 

significativo, diz-se que existe causalidade direcional de Y para X e indica-se Y  X. 

Similarmente, se todos os λ´s na equação (2) forem estatisticamente não significativos e, 

pelo menos um dos β´s na equação (1) for significativo, diz-se que existe causalidade 

direcional de X para Y e indica-se X  Y. Se existir pelo menos um λ em (2) e um β em (1) 

estatisticamente diferentes de zero, diz-se que existe causalidade bidirecional e indica-se 

Y↔X. 

 

Em modelos de regressão construídos para correlacionar duas séries temporais, como os 

apresentados nas equações (1) e (2), quando as mesmas não são estacionárias ou exibem 

tendência estocástica, pode ocorrer um fenômeno denominado regressão espúria. Isso 

ocorre quando, embora não exista nenhuma correlação entre as variáveis Y e X, a regressão 

entre as duas apresenta um alto valor de R2 e parâmetros altamente significativos, o que 

poderia levar a uma conclusão equivocada sobre a verdadeira relação entre elas. Diante do 

exposto, antes de analisar as relações de causalidade entre duas variáveis, é necessário 

verificar a ordem de integração das mesmas.  

 

3  DADOS, MÉTODOS E RESULTADOS 

 

As séries utilizadas neste trabalho consistiram do PIB brasileiro em dólares e dos 

consumos de óleo diesel, gasolina e álcool, medidas mensalmente no período 01/1990 a 

02/2016 e foram obtidas no site do Banco Central (BACEN). Como os dados para 



consumo não estavam divididos por setor, calculou-se os percentuais de cada combustível 

demandado pelo transporte rodoviário, de acordo com a matriz energética disponível a 

cada ano no Balanço Energético Nacional, publicado pelo Ministério das Minas e Energia. 

Os valores de consumo foram convertidos em tonelada equivalente de petróleo (103 tep) e 

as séries, cujos valores foram calculados per capita, foram tratadas em escala logarítmica. 

Para as análises, foram utilizadas ferramentas de Econometria de Séries Temporais 

implementadas no software EViews®9.  

 

Para verificar a estacionariedade das séries, a partir da existência de raiz unitária, 

procedeu-se ao Teste de Dickey Fuller Aumentado (ADF). A hipótese nula do teste ADF é 

de que a série apresenta uma raiz unitária e, portanto, não é estacionária. Os resultados são 

apresentados nas tabelas 1 a 4. A hipótese nula é rejeitada se . Como pode 

ser observado, todas as séries não são estacionárias em nível, porém o são em primeiras 

diferenças, indicando que todas são integradas de ordem 1, ou seja, I(1).  

 

Tabela 1 Resultados do Teste ADF para Log(PIB) 

 

Séries Modelos 
Valores críticos (1%) 

 

Log(PIB)  

tcalculado 

 

Em nível 

Intercepto -3,451920 -1,959234 

Intercepto e tendência -3,988840 -2,159733 

Sem intercepto e sem tendência -2,572667 -1,766896 

Em 

diferença 

Intercepto -3,451920 -3,099259 

Intercepto e tendência -3,988840 -3,114360 

Sem intercepto e sem tendência -2,572667 -2,995820 

 

 

Tabela 2 Resultados do Teste ADF para Log(álcool) 

 

Séries Modelos 
Valores críticos (1%) 

 

Log(Álcool)  

tcalculado 

Em nível 
Intercepto -3,45192 -0,939045 

Intercepto e tendência -3,98884 -1,526913 

Sem intercepto e sem tendência -2,572667 -0,590958 

Em 

diferença 

Intercepto -3,45192 -4,613621 

Intercepto e tendência -3,98884 -4,740049 

Sem intercepto e sem tendência -2,572667 -4,591238 

 

 

Tabela 3 Resultados do Teste ADF para Log(diesel) 

 

Séries Modelos 
Valores críticos (1%) 

 

Log(Diesel)  

tcalculado 

Em nível 
Intercepto -3,452141 -1,474690 

Intercepto e tendência -3,989153 -2,451776 

Sem intercepto e sem tendência -2,572745 -1,850928 

Em 

diferença 

Intercepto -3,452141 -4,006619 

Intercepto e tendência -3,989153 -4,019023 

Sem intercepto e sem tendência -2,572745 -3,576329 

 



Tabela 4 – Resultados do Teste ADF para Log(gasolina) 

 

Séries Modelos 
Valores críticos (1%) 

 

Log(Gasolina)  

tcalculado 

Em nível 
Intercepto -3,451993 -1,872246 

Intercepto e tendência -3,988944 -2,102523 

Sem intercepto e sem tendência -2,572693 -1,946196 

Em 

diferença 

Intercepto -3,452141 -4,728203 

Intercepto e tendência -3,989153 -4,775852 

Sem intercepto e sem tendência -2,572745 -4,338962 

 

Uma vez que todas as séries são I(1), procedeu-se à diferenciação das mesmas, com vistas 

à posterior construção do modelo vetorial autorregressivo (VAR), cuja forma matricial 

para n variáveis é dada em (5).  

 

  (5) 

 

Onde: 

: variáveis I(1) 

: representam os interceptos 

: representam as polinomiais dadas em função do operador defasagem L 

: representam ruídos brancos. 

 

Para cada uma das relações, construíram-se modelos com vários tamanhos de defasagens, 

os quais foram posteriormente comparados a partir do Critério de Informação de Akaike 

(AIC) e/ou do Critério de Schwarz (SC), de acordo com a regra “quanto menor, melhor”. 

Os resultados apresentados na tabela 5 indicam que, para AIC, o melhor modelo deve 

incluir 4 defasagens, enquanto pelo SC, esse número deve ser de 2. Desta forma, optou-se 

por incluir 4 defasagens ao modelo VAR. Os módulos das raízes da Polinomial 

Característica obtida pelo modelo VAR descrito são apresentados na tabela 6. Como pode 

ser observado, todas as raízes assumem valores menores que 1, em módulo, e então pode-

se concluir que o VAR ajustado satisfaz a condição de estabilidade.  

 

 

Tabela 5 Determinação do número de defasagens do modelo VAR. 

 

Lag AIC SC 

0 -10,17146 -10,12290 

1 -10,52714 -10,28435 

2 -10,99807 -10,56105* 

3 -11,03860 -10,40735 

4 -11,05514* -10,22965 

5 -10,99960 -9,979878 

6 -10,99210 -9,778142 
 

 

 



Tabela 6 – Módulo das Raízes da Polinomial Característica. 
 

Raíz Módulo Raiz Módulo 

1 0,760837 6 0,581348 

2 0,728175 7 0,551723 

3 0,692473 8 0,421033 

4 0,678822 9 0,370138 

5 0,654733   
 

A tabela 7 apresenta os resultados do Teste de Causalidade de Granger, assumindo o 

modelo VAR e 4 defasagens. Os resultados são sugestivos de que, no curto prazo, existe 

relação de causalidade bidirecional de PIB para os consumos de álcool e gasolina e relação 

de causalidade unidirecional de PIB para consumo de óleo diesel. Isso indica que o PIB e 

os consumos de gasolina e álcool em tempos passados interferem no PIB no tempo 

presente. Por sua vez, valores passados do PIB interferem nos consumos de gasolina e de 

álcool no tempo presente. Por outro lado, o consumo de diesel observado no passado 

parece não interferir no PIB no tempo presente, porém valores passados de PIB interferem 

no consumo presente de óleo diesel a um nível de significância de 5%. Entretanto, se a 

probabilidade de erro tipo I for aumentada para 10%, a hipótese de causalidade 

bidirecional não é rejeitada. Observa-se, também, relação de causalidade bidirecional entre 

os consumos dos diferentes combustíveis. Esses resultados indicam que o consumo de um 

combustível no tempo presente é determinado por valores do mesmo em tempos passados 

e também dos consumos dos outros combustíveis em tempos passados.  
 

Tabela 7 Resultados dos Testes de Causalidade de Granger 
 

Hipótese Nula Estatística-F Prob 

PIB não causa consumo de gasolina 10,4358 6×10-8 

Consumo de gasolina não causa PIB 8,37845 2×10-6 

PIB não causa consumo de óleo diesel 4,75951 1×10-3 

Consumo de óleo diesel não causa PIB 2,11018 7,95×10-2 

PIB não causa consumo de álcool 3,62311 6,70×10-3 

Consumo de álcool não causa PIB 8,37845 7×10-6 

Consumo de álcool não causa consumo de óleo diesel 18,5596 1×10-13 

Consumo de óleo diesel não causa consumo de álcool 7,50925 9×10-6 

Consumo de gasolina não causa consumo de óleo diesel 20,5969 5×10--15 

Consumo de óleo diesel não causa consumo de gasolina 8,95990 8×10-7 

Consumo de gasolina não causa consumo de álcool 9,51453 3×10--7 

Consumo de álcool não causa consumo de gasolina 6,26879 7×10--5 

 

 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse trabalho buscou avaliar as relações de causalidade envolvendo o PIB e o consumo de 

três tipos de combustíveis pelo transporte rodoviário brasileiro, todos medidos per capita. 

A proposta se justifica, uma vez que, ao se trabalhar com séries temporais, algumas 

relações devem ser estabelecidas previamente, com vistas a evitar o que se chama de 

regressões espúrias.  

 



Após testar o grau de integração das séries envolvidas e proceder-se à diferenciação das 

mesmas, procedeu-se à construção de um modelo Vetorial Autoregressivo (VAR), que 

posteriormente foi utilizado na análise de causalidade.  

 

Os resultados obtidos indicaram que, para todos os combustíveis analisados, existe uma 

relação de causalidade bidirecional. Desta forma, o consumo de gasolina no presente, por 

exemplo, é afetado pelos consumos de gasolina, óleo diesel e álcool no passado. Isso 

indica que, ao se buscar um modelo para estimar o consumo de gasolina no curto prazo, é 

necessário levar em consideração não só o consumo deste combustível observado no 

passado, mas também os dos outros dois. Da mesa forma, na modelagem dos consumos de 

óleo diesel e álcool também devem ser considerados consumos passados dos outros dois 

combustíveis. 

 

Com relação ao PIB, observou-se relação de causalidade bidirecional entre o mesmo e os 

consumos de gasolina e álcool. Desta forma, tanto o valor do PIB, quanto os consumos 

destes combustíveis observados no passado devem ser utilizados para modelar o PIB no 

presente. O PIB no passado, por sua vez, também deve ser utilizado na modelagem dos 

consumos destes combustíveis. Vale ressaltar que, embora os resultados sejam sugestivos 

de que não há relação de causalidade unidirecional de consumo de óleo diesel para PIB a 

um nível de significância de 5%, esse resultado deve ser visto com cuidado, tendo em vista 

o baixo valor-p observado.  

 

Salienta-se, também, que os achados relatados neste trabalho são de caráter meramente 

exploratório e têm por objetivo servir como etapa preliminar para a construção de um 

modelo, baseado em soft computing, a ser posteriormente ajustado. Também vale observar 

que não é só o consumo de combustíveis que interfere no PIB, assim como nem só a renda 

interfere no consumo. Desta forma, modelos que tenham como intenção estimar o consumo 

de combustíveis de forma adequada devem levar em consideração um conjunto muito mais 

abrangente de variáveis, envolvendo aspectos de natureza econômica, social e 

demográfica. 
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