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A representatividade dos EISDs divulgados pela IAEA pode ser verificada a 

partir da comparação dos indicadores que compõem os conjuntos de EISDs das 19 

instituições ligadas à pesquisa sobre energia. Desta comparação, tem-se a 

participação de quatro instituições na criação dos EISDs divulgados pela IAEA, 

correspondendo a aproximadamente 21%. Do total, dez instituições, além das que 

participaram da criação dos EISDs, os utilizam, correspondendo a 52,6%. Ao todo, 

são aproximadamente 73,6%, do total de instituições utilizando este conjunto de 

indicadores. No Gráfico 1, podem ser verificados estes dados. 

As cinco instituições que apresentam outros conjuntos de indicadores 

voltados para o desenvolvimento sustentável possuem indicadores equivalentes ou 

de correspondência parcial aos EISDs, divulgados pela IAEA. Destas, duas 

instituições apresentam indicadores que diferem dos EISDs e que foram 

selecionados para análise, Helio International e World Energy Council (WEC). 
Gráfico 1 – Proporção das instituições que utilizam o conjunto de EISDs, divulgados 
pela IAEA, e instituições que possuem conjuntos de EISDs próprios 

	
Fonte: ALMEIDA (2016). 

Observa-se que, ao longo do tempo, houve uma sensível preocupação com 

o quesito desenvolvimento sustentável, que engloba um conjunto de indicadores que 

vão além da análise puramente econômica. Neste contexto, a formação do conjunto 

de EISDs, apresentados pela IAEA, foi uma tentativa de se observar de forma 

conjunta as informações da dimensão ambiental (AMB), social (SOC) e econômica 

(ECO). No Gráfico 2, é apresentado o conjunto com os 30 indicadores da IAEA 

classificados nas três dimensões. Apesar de representar um “passo” na busca do 

desenvolvimento sustentável, ainda é composto por uma quantidade maior de 

Fonte: Almeida (2016).
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indicadores econômicos do que ambientais, e a diferença é ainda maior no que se 

refere aos indicadores sociais. 

 
Gráfico  – Distri uição dos indicadores energ ticos da IAEA nas dimensões 
econ mica E , am iental A  e social S  

	
Fonte: ALMEIDA (2016). 

Com a inclusão dos indicadores da Helio International e da WEC, passando 

para o total de 55 indicadores, as porcentagens se diluem, fazendo com que a 

dimensão social não seja a dimensão com o menor n mero de indicadores, contudo, 

o maior n mero destes ainda concentra-se na dimensão econômica, com 19 EISDs, 

seguidos de dez indicadores na dimensão ambiental  nove, na dimensão social  

sete, em resiliência  quatro, em governança  três, em vulnerabilidade  e três 

indicadores em política, apresentados no Gráfico 3.  
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APÊNDICE 
 
Quadro 1 – Indicadores selecionados e seus componentes 

ORDEM ORIGEM SIGLA INDICADOR COMPONENTES / PARÂMETROS 

1 IAEA ECO1 Uso de energia per capita 
- Uso de energia (fornecimento total de energia primária, consumo final 
total e uso de eletricidade) 
- População total  

2 IAEA ECO2 Uso de energia por unidade do PIB 
- Uso de energia (fornecimento total de energia primária, consumo final 
total e uso de eletricidade) 
- PIB 

3 IAEA ECO3 Eficiência da conversão e distribuição de energia - Perdas nos sistemas de transformação incluídas as perdas na 
geração, transmissão e distribuição de eletricidade 

4 IAEA ECO4 Relação reservas/ produção - Reservas recuperáveis comprovadas 
- Produção total de energia 

5 IAEA ECO5 Relação recursos/ produção - Total de recursos estimados 
- Produção total de energia 

6 IAEA ECO6 Intensidades energéticas da indústria - Uso de energia no setor industrial e por ramos de manufaturas 
- Valor agregado correspondente 

7 IAEA ECO7 Intensidades energéticas do setor agrícola - Uso de energia no setor agrícola 
- Valor agregado correspondente 

8 IAEA ECO8 Intensidades energéticas do setor de serviços/ comercial - Uso de energia no setor de serviços/comercial 
- Valor agregado correspondente 

9 IAEA ECO9 Intensidade energética residencial 
- Uso de energia residencial e por usos finais-chaves 
- Número de residências, superfície edificada, pessoas por residência, 
propriedade de aparelhos elétricos 

10 IAEA ECO10 Intensidades energéticas do transporte 

- Uso de energia nos setores de transporte de passageiros e de carga, 
por modalidade 
- Passageiros/km percorridos e toneladas/km de carga transportada, 
por modalidade 

11 IAEA ECO11 Porcentagens de combustíveis na energia e eletricidade 

- Fornecimento de energia primária e consumo final, geração de 
eletricidade e capacidade de geração por tipo de combustível 
- Fornecimento total de energia primária, consumo final total de 
energia, geração de eletricidade total e capacidade total de geração 

12 IAEA ECO12 Porcentagem de energia não baseada no carbono na 
energia e eletricidade. 

- Fornecimento primário, geração de eletricidade e capacidade de 
geração por energia não baseada no carbono 
- Fornecimento total de energia primária, geração total de eletricidade e 
capacidade total de geração 

13 IAEA ECO13 Porcentagem de energias renováveis na energia e 
eletricidade 

- Fornecimento de energia primária, consumo final e geração de 
eletricidade e capacidade de geração por energias renováveis 
- Fornecimento total de energia primária e consumo final total de 
energia, geração de eletricidade total e capacidade de geração total 
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31 E IO OV1 Controle de receita - Redução da parcela das receitas de energia ue escapam tributação 

32 E IO OV2 Consulta informada - Audiências e consultas públicas sobre as avaliaç es de impacto de 
pro etos de energia propostas 

33 E IO OV3 Participação dos cidadãos - A participação ativa da sociedade civil (particularmente as mulheres) 
no setor da energia 

34 E IO OV4 Administração e uilibrada 
- Representação e uilibrada de procura de energia e de abastecimento 
de partes interessadas (atores), bem como a transparência no 
processo de tomada de decisão 

35 E IO VU 1 Vulnerabilidade no fornecimento de energia térmica - Vulnerabilidade de usinas de energia (e refinarias se aplicável) para 
inundaç es 

36 E IO VU 2 Vulnerabilidade no sistema de energia renovável - Vulnerabilidade de sistemas de energias renováveis para variaç es 
climáticas 

37 E IO VU 3 Vulnerabilidade nas linhas de transmissão - Comprimento de linhas de transmissão / redes de distribuição 
ameaçada por eventos climáticos e tremos 

38 E IO RE 1 Ativos de investimento - Ta a de poupança doméstica / PIB 

39 E IO RE 2 obili ação do potencial energético renovável - Proporção de investimento nacional destinados  energia renovável e 
 eficiência energética 

40 E IO RE 3 Capacidade técnica local - Número de formados anualmente em cursos de Ciências e 
Engenharia por população total 

41 E IO RE 4 Informação científica - isponibilidade de mapas de risco (inundaç es, desertificação, 
contaminação) 

42 E IO RE 5 iretri es de instalação de usinas - iretri es sobre resiliência s alteraç es climáticas para o 
plane amento e implantação de usinas. 

43 E IO RE 6 erenciamento de crise - Os planos de emergência para usinas de energia 

44 E IO RE 7 eguro - isponibilidade de ap lices de seguros nacionais ue são 
responsáveis por danos relacionados s mudanças climáticas 

45 EC ECO17 E portaç es de combustível como uma porcentagem do PIB Componentes não disponibili ados pela EC 
46 EC PO 1 Estabilidade política Componentes não disponibili ados pela EC 
47 EC PO 2 ualidade regulat ria Componentes não disponibili ados pela EC 
48 EC PO 3 Eficácia do governo Componentes não disponibili ados pela EC 
49 EC OC5 Controle da corrupção Componentes não disponibili ados pela EC 
50 EC OC6 Estado de ireito Componentes não disponibili ados pela EC 
51 EC OC7 ualidade da educação Componentes não disponibili ados pela EC 
52 EC OC8 ualidade de saúde Componentes não disponibili ados pela EC 
53 EC OC9 Custo de vida Componentes não disponibili ados pela EC 
54 EC ECO18 Estabilidade macroeconomica Componentes não disponibili ados pela EC 
55 EC ECO19 isponibilidade de crédito para o setor privado Componentes não disponibili ados pela EC 

Fonte  A EI A (2016). 

	
 
	

14 IAEA ECO14 Preços da energia de uso final por combustível e setor - Preços da energia (com e sem impostos/subsídios) 

15 IAEA ECO15 ependência lí uida de importaç es de energia - Importaç es de energia 
- Fornecimento total de energia primária 

16 IAEA ECO16 Reservas de combustíveis críticos por consumo do 
combustível correspondente 

- Reservas de combustíveis críticos (por e emplo, petr leo, gás, etc.) 
- Consumo de combustíveis críticos 

17 IAEA OC1 
Porcentagem de residências (ou de população) sem 
eletricidade ou energia comercial, ou muito dependentes de 
energias não comerciais 

- Residências (ou população) sem eletricidade ou energia comercial, ou 
muito dependentes de energias não comerciais 
- Número total de residências ou população total 

18 IAEA OC2 Porcentagem do rendimento familiar gasto em combustível e 
eletricidade 

- Rendimento familiar gasto em combustível e eletricidade 
- Rendimento familiar (total e 20  mais pobres da população) 

19 IAEA OC3 Uso residencial de energia por fai a de renda e 
correspondente combinação de combustíveis utili ados. 

- Uso de energia por residência para cada fai a de renda ( uintis2) 
- Renda familiar por cada fai a de renda ( uintis) 
- Combinação de combustíveis utili ada por cada fai a de renda 
( uintis) 

20 IAEA OC4 Vítimas mortais de acidentes por energia produ ida por 
cadeia de combustíveis 

- Vítimas mortais anuais por cadeias de combustíveis 
- Produção anual de energia 

21 IAEA A B1 Emiss es de gases de efeito estufa ( EE) procedentes da 
produção e uso de energia, per capta e por unidade do PIB 

- Emiss es de gases de efeito estufa ( EE) procedentes da produção 
e uso de energia 
- População e PIB 

22 IAEA A B2 Concentraç es ambientais de poluentes atmosféricos nas 
áreas urbanas - Concentração de poluentes atmosféricos 

23 IAEA A B3 Emiss es de poluentes atmosféricos procedentes dos 
sistemas energéticos - Emiss es de poluentes atmosféricos 

24 IAEA A B4 
escargas de contaminantes em efluentes lí uidos 

procedentes dos sistemas energéticos, incluindo as 
descargas de petr leo 

- escargas de contaminantes em efluentes lí uidos 

25 IAEA A B5 rea de solo onde a acidificação e cede carga crítica - rea de solo afetada 
- Carga crítica 

26 IAEA A B6 Ta a de desflorestamento atribuída ao uso de energia - rea florestal em dois momentos diferentes 
- Utili ação de biomassa 

27 IAEA A B7 Relação entre a geração de resíduos s lidos e a unidade de 
energia produ ida 

- uantidade de resíduos s lidos 
- Energia produ ida 

28 IAEA A B8 Relação entre os resíduos s lidos descartados 
ade uadamente pelo total de resíduos s lidos gerados 

- uantidade de resíduos s lidos descartados ade uadamente 
- uantidade total de resíduos s lidos 

29 IAEA A B9 Relação entre os resíduos s lidos radioativos e a unidade de 
energia produ ida 

- uantidade de Resíduos radioativos (acumulação durante um período 
de tempo determinado) 
- Energia produ ida 

30 IAEA A B10 Relação entre os resíduos s lidos radioativos em espera de 
destinação e o total de resíduos s lidos radioativos gerados 

- uantidade de resíduos radioativos  espera de destinação 
- Volume total de resíduos radioativos 

																																																													
2 uintil representa um uinto (1/5) ual uer de uma variável, a ual foi dividida em cinco partes iguais. 
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