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O Brasil, através da parceria do IBGE com a Agência Nacional de Águas, lançou suas
primeiras contas econômicas ambientais da água (CEAA) em março de 2018. O
desenvolvimento das CEAA do Brasil é um marco inédito quanto à integração de
informações monetárias e físicas relativas aos recursos naturais brasileiros, envolvendo
dados de diferentes instituições do governo federal. Atualmente o IBGE vem aplicando
melhorias às contas de água e iniciando o desenvolvimento de contas de �orestas e
energia, além da estruturação das contas experimentais de ecossistemas.
A contabilidade ambiental visa a preencher lacunas para mensurar estoques e �uxos de
recursos naturais além da sua quantificação física para que o valor destes recursos possa
ser considerado na implementação de políticas públicas, garantindo que as decisões
políticas sobre crescimento econômico, investimento social e gestão ambiental sejam
cada vez mais sensíveis aos valores de recursos naturais, sua escassez e deterioração.
Para tanto, é necessário que se façam estudos metodológicos para a
valoração/preci�cação dos recursos naturais de forma a contabilizar o capital natural.
Esses estudos metodológicos de valoração dos ativos ambientais constituem-se também
no primeiro passo para a estruturação do PIB Verde, aprovado pela Lei 13.493/2017.
O CURSO BÁSICO SOBRE CONTAS ECONÔMICAS AMBIENTAIS pretende informar aos
participantes sobre as metodologias desenvolvidas pela Divisão Estatística das Nações
Unidas (UNSD) para elaboração das Contas Econômicas Ambientais (CEA) de Água,
Florestas, Energia e Ecossistemas. Também constam na ementa do curso a aplicação das
CEA em políticas públicas e na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS); e a apresentação e análise crítica dos resultados das Contas
Econômicas Ambientais de Água do Brasil.


