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1 INTRODUÇÃO

Uma nova metodologia foi criada pela Comissão de Estatística das Nações Unidas em

2012,  sendo  o  primeiro  padrão  estatístico  internacional  de  contabilidade  ambiental  e

econômico, conhecido por Sistema de Contas Econômicas Ambientais (SCEA)1. Esse novo

padrão  aprimora  o  Produto  Interno  Bruto  tradicional,  pois  agregados  econômicos

convencionais não refletem a realidade à medida que atividades de produção e de consumo

estão utilizando ativos ambientais e limitando a capacidade futura desses ativos (RUSSI et al.,

2013). 

“A Contabilidade dos Recursos Naturais  é  a compilação,  dentro de

uma  estrutura  contábil,  de  dados  relativos  aos  recursos  naturais,

organizados  em  termos  de  estoques  e  fluxos.  O  conceito  também

inclui  a  interpretação  dos  dados  e  a  elaboração  de  relatórios.  A

Contabilidade  dos  Recursos  Naturais  pode  envolver  tanto  valores

físicos  como  monetários”  (DE LIMA,  2004,  p.54  apud  INTOSAI,

1998).

A conta  de  floresta  para  o  Brasil  serve  como  uma  ferramenta  de  informação  para

contextualizar o estado dos ativos florestais do país, fornecendo uma ferramenta técnica para

a tomada de decisões políticas. Por exemplo, as matrizes de cobertura de terra incorporada na

conta da floresta são úteis para acompanhar a mudança de cobertura do solo ao longo do

tempo, bem como para determinar a origem e a motivação dessas mudanças. Este tipo de

análise permite um melhor planejamento do desenvolvimento florestal (com potencial de co-

benefícios na ordenação territorial) e uma melhor gestão do recurso no longo prazo.

1 É consenso dentro do escritório de estatística das Nações Unidas que as contas nacionais do PIB não devam
ser mudadas de imediato. Um novo sistema deveria ser usado ao longo do tempo de forma comparativa,
criando, assim, um conjunto de contas satélites ambientais, de forma que ao se ligar as contas satélites ao
sistema de contas nacionais permitirá a criação de indicadores que possam esclarecer a inter-relação entre o
sistema econômico e o meio-ambiente (SILVA, 2003; YOUNG, 2003). 



Além disso, a conta florestal permite elucidar o uso da floresta como um bem comercial.

A estrutura da conta mostra explicitamente a floresta como um fornecedor de insumos para a

elaboração de produtos intermediários e finais. Portanto, as contas de floresta são um conjunto

de tabelas que mensuram os ativos e os fluxos físicos e monetários dos recursos naturais

florestais e toda sua diversidade.

2 ESTUDO DO MARCO CENTRAL

As contas de floresta tem seu início na mensuração dos ativos da terra, pois a terra é

central para a contabilidade econômica ambiental como um todo, pois no contexto das contas

o uso da terra faz parte da produção econômica, tendo em vista os impactos da urbanização,

intensidade  da  produção  agrícola  e  pecuária,  florestamento  e  desflorestamento,  uso  de

recursos hídricos e outros usos diretos e indiretos da terra. Com isso  a  primeira  conta  a  ser

formada é a do uso da terra, que tem o objetivo de descrever, em termos físicos, normalmente

em  hectares,  a  mudança  do  uso  da  terra  num  período  contábil.  Esta  conta  é  capaz  de

caracterizar  o movimento de transformação da cobertura da terra,  definindo as formas de

adição e redução dos diferentes usos da terra.

Ou seja, a partir dos dados de monitoramento remoto é possível definir os tipos de uso da

terra é capaz por área de cobertura em hectares, em suas diferentes tipologias. Partindo de

uma série histórica, a tabela 1 caracteriza as mudanças de cobertura entre os anos, definido,

também, as motivações do movimento de mudança de uso, com suas adições e reduções,

assim formalizando o estoque inicial e final de cada ano.

Para a estruturação da conta do uso da terra é elaborada a Tabela Física de Cobertura da

Terra que relaciona diferentes coberturas da terra com suas variações de estoque. A Tabela 1

exemplifica essa matriz, de acordo com a sugestão do Marco Central de Contas Ambientais da

ONU.

Partindo da mesma fonte de dados que supri  a tabela 1 é possível formar a tabela 2,

Matriz da Mudança de Cobertura da Terra. Com isso se pode observar o intercambio das áreas

de terra pela sua cobertura, ou seja, esta tabela demonstra, por exemplo; caso diminua a área

de pastagem, em qual outra cobertura teve acréscimo de área, exemplificando; terra estéril.



A diferença entre a tabela 3 e a 2, é que a 2, sendo uma matriz, faz uma relação entre

as variáveis, levando em consideração todos os tipos de cobertura e descrevendo a dinâmica

da mudança do mesmo. Já a tabela 3 identifica quais são os tipos de cobertura florestal, que

reduziram  ou  cresceram  no  período,  e  caracterizam  seus  fatores  de  mudança,  conforme

descrito no exemplo a seguir:

Em seguida  a  Tabela  3  de  Ativos  Físicos  de  Floresta  e  Outras  Coberturas  Florestais

(hectares) é usada para preencher a tabela 4 de Ativos Físicos de Recursos Madeireiros (m³).

No qual é necessário a utilização de um coeficiente técnico capaz de transformar os dados

gerais  de  ativos  florestais,  que  estão  em  hectares,  para  metros  cúbicos  de  madeira

comercializável e não disponível para oferta, que irão preencher a tabela de ativos físicos de

recursos madeireiros. 

Esta Tabela nos possibilitar  observar as alterações de cada cobertura e uso,  com suas

reduções e adições, mas diferentemente de apenas uma analise de acrescimo e decrescimo,

esta tabela caracteriza sua dinamica e formar auxiliar os tomadores de decisões com políticas

efetivas, ao identificar tais motivos que fizeram essas alterações.



Os mesmos dados que preencheram a tabela 1 e 2 são reformatadas para preencher a

tabela 3, a Tabela de Ativos Físicos de Floresta e Outras Coberturas Florestais (hectares). Tal

reformatação é necessária, pois os dados terão que ser primeiramente agregados por floresta,

desconsiderando os outros tipos de cobertura, pós isso deverão ser definidos  pela estrutura

florestal, como floresta natural ou plantada. 

O intuito da Tabela 4 de Ativos Físicos de Recursos Madeireiros (m³) é definir o quanto

de estoque tem de madeira comercializável por recursos madeireiros cultivados e recursos

madeireiros  naturais.  Porém existe  uma divisão  entre  recursos  naturais  disponíveis  e  não

disponíveis,  em  decorrência  da  viabilização  da  exploração.  Por  exemplo,  determinadas

tipologias  (de  áreas  de  proteção  ambiental  e,  de  terras  indígenas,  são  consideradas  áreas

naturais não disponíveis). 

Depois de mensurar os ativos de terra e de recursos madeireiros a dinâmica das contas é

organizar a oferta e o uso dos produtos que estão vinculados aos insumos florestais. Ou seja,

começa a ter um olhar econômico das contas de floresta. 

A Tabela  5 e  6  representam o fluxo de produtos  de  floresta,  respectivamente;  Uso e

Oferta.  Sendo que a tabela  5 representa a relação entre  os produtos vinculados a floresta

(produtos esses que tem como insumo a madeira) e o consumo intermediário das atividades

econômicas, consumo final, acumulação e exportação dos mesmos.



As estatísticas utilizadas para preencher as tabelas 5 e 6 são as de unidade física, sendo

assim observa-se a quantidade dos produtos madeireiros, por tipo, pelos setores econômicos, a

unidade indicada pelo marco central é o metro cúbico. 

A tabela a cima nos capacita a observar quais são os setores que usam os tipos de

produtos madeireiros, do consumo intermediário ao consumo final. Assim, é possível observar

claramente o quanto e quais os setores utilizaram os bens. Como todas as tabulações essa

também pode ajudar os formadores de políticas públicas de forma direcionada pelos setores,

por exemplo com subsidios ou taxando setores que utilizam muitos bens, mas que formam

pouca receita.

A Tabela 6 de oferta de produtos vinculados a floresta, parte do conceito econômico como

dito  anteriormente,  mas  pela  ótica  da  oferta,  então  esta  tabela  faz  relação  dos  produtos



florestais (produtos esses que tem como insumo a madeira) com os setores produtivos que

estão ligados diretamente ao insumo florestal, mais a importação. 

A Tabela 7 é no mesmo formato da tabela 4, mas pela ótica, o lado monetário das contas

de floresta, a conta de ativos monetários de recurso madeireiro tem como base de análise as

adições e reduções dos recursos madeireiros cultivados e naturais, porém o recurso madeireiro

natural  tem  que  ser  levado  em  consideração  comente  os  suprimentos  disponíveis  para

utilização  na  economia,  tendo  que  retirar  dessa  conta  as  áreas  de  preservação,  reservas

indígenas e madeiras não comercializável.

Existem  certos  desafios  para  formar  a  tabela  7,  como  caracterizar  as  árvores

comercializáveis e seu valor de mercado. Depois que definir o valor dessa madeira, tem que

entender as motivações que fizeram aumentar e reduzir  o estoque florestal,  assim pode-se

entender por exemplo, que houve uma perda econômica de recurso madeireiro natural devido

a catástrofe.



A seguir na Tabela 8 e 9 são respectivamente as tabelas 5 e 6, porém tem a finalidade de

descrever o fluxo monetário de oferta e demanda dos produtos de silvicultura, extração de

madeira e caça; produtos de madeira e cortiça, madeira e cortiça, exceto móveis, artigos de

palha e materiais trançáveis; papel e produtos de papel e resto da economia. 

Por último tem a tabela 10 que combina variáveis distintas, com diferentes unidades

de  medida,  é  uma  mescla  de  dados  de  estoque  físico  e  monetário,  e  de  fluxo  físico  e

monetário, com oferta e uso, incluindo até número de pessoas empregadas nos setores que

fazem parte da cadeia produtiva de produtos florestais. Ou seja, essa tabela faz um apanhado

geral do setor, a fim de criar um panorama completo da estrutura econômica florestal.

Seguindo  o  Marco  Central  do  SCEA podemos  formar  as  contas  preenchendo  essas

tabelas,  os  quais  terão  uma  organização  estatistica  com  grau  de  comparabilidade  e

possibilidades de formação de indicadores economicos e ambientais, que respondem ao ODS

e  os  indicadores  ambientais,  auxiliando  os  policies  makers  na  formação  e  avaliação  de

políticas públicas voltadas para as atividades ligadas a floresta.
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