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Resumo — Este artigo apresenta e discute uma proposta 

metodológica para implementação do Sistema de Contas 

Econômicas Ambientais de Energia (SCEA-Energia) no Brasil. 

Seguindo diretrizes e padrões metodológicos da Organização das 

Nações Unidas (ONU), o SCEA-Energia estabelece as relações 

entre diversos grupos de atividades da economia e a utilização do 

recurso natural energia, estimando os estoques e os fluxos de 

energia desde sua geração até a aplicação final. O trabalho 

apresenta ainda as vantagens desta abordagem, com vistas à 

produção de informação que possa subsidiar políticas voltadas à 

conservação do meio ambiente, como também a avaliação das 

atividades econômicas quanto ao seu impacto nas contas de 

energia e ao planejamento energético da economia brasileira. 
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Abstract - This paper presents and discusses a 

methodological proposal for the implementation of the System of 

Environmental Energy Economic Accounts (SEEA-Energy) in 

Brazil. Following United Nations (UN) guidelines and 

methodological standards, the SEEA-Energy establishes the 

relationships between various groups of economic activities and 

the use of the natural resource energy, estimating the stocks and 

flows of energy from its generation up to final application. The 

paper also presents the advantages of this approach, with a view 

to the production of information that can support policies aimed 

at environmental conservation, as well as the evaluation of 

economic activities regarding their impact on energy accounts 

and the energy planning of the Brazilian economy. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que, em função da evolução econômica mundial, 

a partir dos anos 30, grande parte dos governos e instituições 

financeiras adotou o modelo macroeconômico de Maynard 

Keynes [1], hoje conhecido como Sistema de Contas 

Nacionais (SCN), no qual, baseado em sua padronização, 

permite-se a comparação das diversas economias dos países.  

A expansão global atingida pela economia mundial nas 

últimas quatro décadas apresenta, segundo o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e o Banco Mundial, números superiores a 

todos os períodos anteriores. No início deste processo de 

crescimento, com o intuito de construir um planejamento 

econômico, criou-se indicadores para medir o nível de 

atividade de cada país, com o propósito de orientar os 

governos nas tomadas de decisão. Estes indicadores foram 

reunidos no difundido SCN, metodologia baseada no modelo 

macroeconômico Keynesiano. 

Nas duas últimas décadas, com a crescente preocupação 

da sociedade com o capital natural, segundo Folke [2], surge a 

necessidade de se integrar na contas nacionais os estoques e 

fluxos relativos ao capital natural, emergindo assim as 

chamadas Contas Econômico-Ambientais. 

Em seus estudos, Young [3] aponta que a consistência 

procedimentos do SCN não se mostra completo quando a 

sustentabilidade das atividades econômicas baseadas na 

exploração de recursos naturais é colocada em questão.  

Entende-se como sustentabilidade a capacidade de 

explorar presentemente os recursos sem comprometer os 

níveis futuros das atividades econômicas e do ambiente. 

Dentro desse ponto de vista, a necessidade de avaliar a 

conservação do meio ambiente durante os processos 

produtivos torna-se importante, levando à uma interpretação 

ambiental da economia.  

Conforme afirmam Diaz e Amin [4], o esgotamento e a 

degradação dos recursos naturais aumentaram como 

consequência do crescimento substancial da produção e do 

consumo, que vêm pressionando o ambiente natural nas 

últimas décadas. A notoriedade dos problemas ambientais em 

níveis global e local, juntamente com o surgimento do 

paradigma do desenvolvimento sustentável na década de 80, 

evidenciaram a dupla função exercida pela natureza nas 

atividades econômicas: como fornecedora de matérias-primas 

e como receptora de resíduos. 
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Diante dessa crescente preocupação com o capital 

natural, a Organização das Nações Unidas (ONU), a partir da 

Conferência Mundial para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (ECO-92), propôs a criação de um sistema 

de contas específico para a área ambiental, que seria 

incorporado ao SCN de cada país. Mas somente no ano de 

2012, foi consolidado o Sistema de Contas Econômicas 

Ambientais (SEEA, sigla em inglês). Este novo modelo de 

contabilidade tem como objetivo principal modificar as Contas 

Nacionais convencionais e seus principais macro indicadores 

econômicos, visando incorporar o exaurimento e a degradação 

dos recursos naturais utilizados no desenvolvimento do 

processo econômico. 

O SEEA funciona como um manual, contendo os 

conceitos, definições, classificações e metodologias coerentes 

com o SCN, com a intenção de facilitar a integração entre as 

estatísticas ambientais e econômicas. Com isso, uma nova 

proposta de crescimento econômico surge, considerando não 

apenas os ganhos derivados da utilização do recursos naturais, 

mas também os impactos criados desde a captação dos 

recursos até a forma e o caminho com que o mesmo retorna ao 

meio ambiente. 

Nesse sentido, tendo como base conceitual geral o 

Sistema de Contas Econômicas Ambientais (SCEA–Central 

Framework), que é o marco referencial para a contabilização 

dos recursos naturais na estrutura econômica nacional, a ONU 

desenvolve, para a área específica do recurso energia, por 

meio de sua Divisão de Estatística e com o apoio de seus 

grupos de especialistas, o Sistema de Contas Econômicas 

Ambientais para a Energia, cuja sigla, em inglês, denota-se 

como SEEA–Energy [5].  

O SEEA–Energy constitui-se em uma estrutura 

conceitual multidisciplinar com diversos propósitos, 

apresentando definições, classificações, regras contábeis e 

tabelas para a produção de estatísticas e contas econômicas, as 

quais foram acordadas internacionalmente, com o objetivo de 

relacionar o uso de recursos naturais energéticos pelas 

atividades econômicas no contexto do desenvolvimento 

sustentável. 

Uma das vantagens que se obtém com a implementação 

das contas econômico-ambientais traduz-se na compilação das 

informações, quantificando-se fisicamente as fontes e usos dos 

recursos naturais, facilitando-se assim a interpretação da 

realidade e permitindo uma análise integrada quando se deseja 

desenvolver políticas setoriais. 

Portanto, configura-se um cenário favorável para que o 

Brasil inicie e consolide a produção de suas contas ambientais 

para que as políticas públicas sejam desenvolvidas com fulcro 

nas atuais e boas práticas do desenvolvimento sustentável. 

A iniciativa deste trabalho compõe parte do projeto de 

trabalho a ser desenvolvido durante o estágio pós-doutoral 

desempenhado atualmente pelo primeiro autor deste artigo, 

dentro do âmbito do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG). 

 

II. OBJETIVO 

 

O presente trabalho pretende apresentar o metodologia das 

contas ambientais da energia no Brasil, indicando a base 

teórica e relatando os procedimentos a serem adotados para o 

início dos trabalhos, além de descrever e discutir as etapas 

subsequentes que serão necessárias para uma implementação 

sistematizada da metodologia e sua respectiva divulgação de 

resultados periódicos. A abordagem pretende ainda 

correlacionar a conveniência da adoção das contas de energia 

como subsídio para o planejamento energético no Brasil, 

evidenciando as vantagens da implementação do sistema como 

subsídio às políticas de conservação do meio ambiente, 

avaliação das atividades econômicas no consumo de energia e 

ao planejamento energético da economia do País. 

 

III. METODOLOGIA 

 

Os recursos naturais utilizados na economia são 

classificados como ativos não produtivos, pois não são frutos 

de tais atividades. Considerando que Produto Interno Bruto 

(PIB) incorpora somente os ganhos com a exploração dos 

recursos naturais, pode-se afirmar que nunca se contabilizou o 

consumo de tais recursos, uma vez que a variação de seus 

estoques não altera o valor econômico da produção. 

Consequentemente, atualmente o Sistema de Contas Nacionais 

não leva em conta a exaustão ou a degradação dos recursos 

naturais. 

Motta [6] sugere separar esse capital natural em recursos 

exauríveis (estoques) e recursos de fluxos. As contas 

ambientais pretendem registrar os dados relativos a ambos os 

recursos (exauríveis e de fluxos) relacionados às atividades 

econômicas, em todas as áreas, abrangendo a produção, o 

consumo e a acumulação, levando-se em conta também seus 

possíveis resíduos. 

Baseado nesse entendimento, e empregando as demais 

conceituações do SEEA-Energy, proceder-se-á a identificação 

e avaliação das informações existentes dentro do Sistema 

Nacional de Informações Oficiais do IBGE [7], referentes à 

energia, necessárias à compilação das contas.  

Os dados necessários compreendem, basicamente, três 

fluxos principais de energia. O primeiro engloba a extração ou 

captação do recurso energia a partir do meio ambiente.  

Num segundo estágio, o foco se volta para os fluxos dentro 

da própria economia, sob a forma de fornecimento e utilização 

por parte da indústria e das famílias. E, finalmente, os fluxos 

de energia que voltam para o meio ambiente, na forma de 

resíduos e/ou de perdas de energia. 

As Recomendações Internacionais para Estatísticas de 

Energia (IRES, sigla em inglês) abordam dois pontos 

primordiais a serem seguidos, são eles: a classificação dos 

produtos energéticos de acordo com o Padrão Internacional de 

Produtos de Energia (SIEC, sigla em inglês), que propõe a 

apresentação desses fluxos em Joules, e as suas unidades 

físicas de massa e volume, que também devem seguir os 

padrões determinados. 
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O SEEA-Energy integra informações sobre aspectos físicos 

e monetários de energia em relação às atividades econômicas.  

Cada atividade econômica é classificada segundo a 

International Standard Industrial Classification (ISIC), com o 

propósito de agregar, quando necessário atividades de similar 

atuação, como agropecuária, mineração, manufatura, serviços 

ou atividade residencial. 

Ressalta-se entretanto que, nessa primeira abordagem não 

serão avaliados os dados monetários de energia, apenas seus 

fluxos, conforme comentamos anteriormente. 

Assim, nesta fase de desenvolvimento, busca-se registros 

administrativos do Brasil [8], para evidenciar e avaliar os 

fluxos físicos de energia associados a economia do país, 

segundo a Classificação Nacional das Atividades Econômicas 

(CNAE), classificação compatível e similar a ISIC. 

Os fluxos físicos serão avaliados envolvendo a produção, o 

comércio, a indústria de transformação, o extrativismo e o 

agronegócio, estabelecendo-se o consumo final de energia 

primária e secundária derivada das diferentes fontes de 

energias renováveis e não-renováveis. 

Em seguida, por meio da compilação das informações de 

estoques e fluxos econômicos, as tabelas e planilhas propostas 

pelo SEEA-Energy serão preenchidas com recorte territorial 

para o Brasil inicialmente. A Figura 1 esquematiza os 

principais fluxos de energia a serem considerados para as 

contas ambientais em um dado recorte territorial de análise. 

 
Figura 1 – Fluxos físicos de energia 

 

 
 

Fonte: UNSD [5] 

 
Ressalta-se também que na interpretação dos fluxos, para 

os produtos energéticos é feita uma distinção entre produtos e 

de energia primária produtos energéticos secundários. 

Produtos energéticos primários são o resultado da extração ou 

captura de insumos naturais de energia a partir do ambiente. 

Na figura 1 vemos que uma vez insumos naturais de energia 

foram extraídos podem tornar-se produtos energéticos e são 

entregues a unidades económicas para uso dentro da 

economia. Produtos energéticos primários incluem calor e 

electricidade produzida pelo aproveitamento de energia 

proveniente de fontes renováveis do ambiente (por exemplo, 

energia solar ou hidrelétrica). 

Já produtos energéticos secundários resultam da 

transformação do primário ou outra produtos energéticos 

secundários em outros tipos de produtos energéticos. 

Exemplos incluem o petróleo produzido a partir de petróleo 

bruto, a eletricidade produzida a partir de óleo combustível e 

carvão vegetal produzido a partir de madeira de combustível. 

No decorrer do processo, deve-se discutir e apresentar as 

possibilidades de aplicação da metodologia do SEEA–Energy 

no Brasil, para preenchimento das tabelas, orientadas pela 

ONU, a exemplo do que este artigo vem propor no XII 

CLAGTEE. A Figura 2 mostra um exemplo de tabela que 

sintetiza o suprimento e utilização de energia pelas atividades 

econômicas e pela sociedade. 

 
Figura 2 – Tabela básica para suprimento físico e uso de 

energia 

 

 
 

Fonte: UNSD [5] 

 
Por sua vez, as Figuras 3 e 4 representam outros arranjos 

para a divulgação das contas econômico ambientais da 

energia, abrangendo os estoques físicos, assim como os usos 

por categoria econômica, segundo a classificação ISIC. 

Por meio da tabela mostrada pela Figura 3, registram-se os 

estoques de abertura e fechamento de determinado recurso 

energético, em um determinado período, decomposto pelos 
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diversos fatores intervenientes nas adições e reduções dos 

inventários, conforme linhas específicas para tal. Outros 

aspectos que se denotam na tabela de estoques referem-se a 

perdas decorrentes de catástrofes ou reclassificações relativas 

a qualidade das reservas, assim como a alteração de preços dos 

insumos, quando a avaliação se der em termos monetários. 

Como pode se depreender da Figura 4, ao se estratificar os 

usos finais sob as classes ISIC, evidenciam-se as grandezas de 

uso relativas a cada tipo de atividade econômica, permitindo-

se a visualização do impacto causado por cada grupo de 

atividade nos fluxos e estoques de energia.  

Em cada coluna da Figura 4, as quais representam os 

grupamentos econômicos ISIC, atribuem-se os quantitativos 

de usos finais de energia oriundos de cada categoria de recurso 

energético nas linhas respectivas para tal. Desta forma, 

visualiza-se ainda as proporções relativas às exportações e 

importações, acúmulos ou depleções, além da participação de 

cada grupamento no fluxo total energético da economia, tudo 

isso segregado por tipo de fonte energética. 

Os recortes territoriais podem ser em âmbito nacional, 

como o proposto inicialmente, mas também podem ser feitos 

por estados da federação, bacias hidrográficas, biomas 

ambientais ou municipalidades, desde que as informações das 

atividades econômicas sejam estratificadas com o mesmo 

critério.   

Finalmente, cabe ressaltar que os dados constantes da 

Figura 4 ainda não refletem resultados definitivos de alguma 

região em particular, pois são advindos de exercícios 

experimentais efetuados preliminarmente com o propósito 

somente de se avaliar a consistência no preenchimento da 

tabela. 

 
Figura 3 – Tabela de ativos de energia 

 

 
 

Fonte: UNSD [8] 

 

Figura 4 – Tabela de usos finais de energia por atividade 

econômica 

 

 

 

Fonte: UNSD [8] 

IV. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Tendo em vista a base de informações já disponível no 

Brasil e veiculadas através do Balanço Energético Nacional 

(BEN), conclui-se que se faz viável construir, de forma 

sistemática e aderente ao SEEA-Energy um conjunto de 

informações com periodicidade constante e comparabilidade 

internacional capaz de retratar de que forma os diferentes 

setores de atividade econômica utilizam os recursos 

energéticos nacionais. 

Infere-se também que, a partir dos entendimentos e 

procedimentos sugeridos, seria viável a produção e 

divulgação sistemática das planilhas preconizadas pelo 

SEEA-Energy, relacionando por meio de relatórios 

periódicos o recurso natural energia com o meio ambiente e a 

atividade econômica brasileira.  

Nesse sentido, o acompanhamento dos estoques, 

acréscimos e depleções dos recurso naturais pode ser feito 

sob a ótica dos segmentos de atividades econômicas 

intervenientes, dentro de períodos e recortes territoriais 

estabelecidos. 

Outra possibilidade que surge, por meio da utilização da 

energia derivada de fontes renováveis e não-renováveis e em 

função de sua indispensável produção para a evolução da 

economia, seria a criação de uma futura arquitetura de 

valoração do consumo de energia frente ao crescimento 

econômico do país. 

A utilização de uma análise mais robusta que articule 

aspectos energéticos com as contas nacionais e sirva de 
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subsídios para as políticas públicas voltadas a eficiência do 

sistema produtivo nacional em termos de relação PIB/energia 

pode e deve ser utilizada para a formulação de políticas 

públicas relacionadas a energia, no contexto mais amplo do 

desenvolvimento, isto é, vinculadas a estratégias de 

Desenvolvimento Sustentável.  

Infere-se finalmente que, uma adoção sistemática desta 

metodologia e a respectiva produção das tabelas propostas 

possa ensejar estudos analíticos que abordem o planejamento 

energético brasileiro, assim como o monitoramento da 

intensidade e impacto energético por categoria de atividade 

da economia. 
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