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A crescente preocupação dos países em promover a 
proteção ao meio ambiente tem motivado a geração 
de dados e informações atualizados e precisos para 
apoiar o processo de tomada de decisão nas políticas 
públicas relacionadas ao tema. Nesse sentido, a 
identificação dos gastos ambientais realizados por 
um país se constitui em ferramenta importante para 
apoiar a avaliação de políticas ambientais, e, ainda,  
um indicador da relevância que o tema ocupa na 
agenda pública.

Este estudo busca contribuir para a estimação 
do gasto público em meio ambiente, considerando-se 
que a identificação dessas despesas, em sua totalidade, 
permite análises conforme uma variedade de indicadores, 
aportando, entre outras informações:

l quais instituições do governo federal realizam 
gastos em meio ambiente;

l como se gastam os recursos, isto é, qual a natureza 
econômica dos gastos (correntes/de capital);

l para que se gastam os recursos – em quais 
programas e com que finalidade;

l como os recursos se distribuem em determinados 
temas ou agendas temáticas, tais como 
biodiversidade, clima, florestas ou recursos hídricos;

l como as despesas se distribuem entre gastos 
administrativos (meio) e finalísticos; e

l como as despesas se distribuem entre gastos 
obrigatórios e discricionários do governo federal.

Em nível internacional, desde os anos 1990, 
diferentes organismos internacionais vêm trabalhando 
no desenvolvimento de metodologias para a mensuração 
de gastos ambientais. A maioria dessas iniciativas 
ocorrem em países desenvolvidos, cujos esforços 
iniciais por compilar a informação se deram em caráter 
experimental, com metodologias próprias empregadas 
em cada país.

No Brasil, a revisão de estudos e metodologias 
realizada mostrou que a quantificação do gasto público 



SUMÁRIO EXECUTIVO
Te

xt
o 

pa
ra

 D
is

cu
ss

ão

SUMÁRIO EXECUTIVO

orientado para a melhoria de qualidade ambiental é 
um tema ainda pouco estudado no país. Os estudos 
realizados apresentam diferenças metodológicas e nas 
fontes de dados utilizadas, além de não apresentarem 
uma definição conceitual do que se considera como 
“gasto ambiental”. Apenas iniciativas pontuais ou 
esporádicas têm sido realizadas para períodos específicos, 
e não houve, até o momento, a medição desses 
gastos de forma sistemática, com uma metodologia 
comparável internacionalmente.

Desse modo, evidenciou-se a importância de 
produzir indicadores brasileiros de gasto ambiental 
que possam ser utilizados para diferentes análises, de 
maneira periódica, a fim de possibilitar um monitoramento 
contínuo. Considera-se que, para que o país avance, no 
sentido de contabilizar adequadamente seus gastos em 
meio ambiente, são necessárias a definição de padrões 
e critérios metodológicos e a estruturação de bases de 
dados específicos, de mensuração em caráter contínuo, 
que possam subsidiar o processo decisório sobre as 
políticas ambientais. Além disso, é desejável que essa 
mensuração se baseie em metodologia comparável 
internacionalmente, isto é, com definições, conceitos 
e classificações utilizados por outras nações em suas 
séries sobre gastos ambientais.

Este texto analisa e compara as metodologias 
adotadas no Brasil e por organizações internacionais 
com o objetivo de reconhecer a melhor abordagem para 
identificar os gastos ambientais no país. Propõe-se, 
ainda, uma estratégia para a aplicação na realidade 
brasileira, com a finalidade de apurar os gastos 
ambientais federais.


