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RESUMO 
 

O mercado está, a cada dia mais competitivo, fazendo com que as organizações 
tenham que se preocupar com a preservação do meio ambiente. A contabilidade ambiental 
vem se tornando uma aliada das organizações que buscam manter seus processos e impactos 
ambientais sob controle. Tem por objetivo a mensuração da situação patrimonial e sua 
evolução e também demonstra, aos usuários e interessados em seus relatórios, de que forma 
a empresa está interagindo com o ambiente em que está inserida.  Portanto, a Contabilidade 
não pode mais ignorar os problemas ambientais, porque ela forma um elo de ligação entre as 
empresas e a comunidade.  
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1 Introdução 

Nos últimos anos vem crescendo a importância da preservação do meio ambiente e da 
qualidade para as empresas e isto se deve a internacionalização dos padrões de qualidade 
ambiental, a globalização dos negócios, a conscientização crescente dos atuais consumidores 
e a disseminação da educação ambiental nas escolas, conscientizando os futuros 
consumidores. Todos esses fatores representam mudanças na maneira de pensar da sociedade 
que enfaticamente irá exigir respeito à questão ambiental. 

No ponto de vista empresarial a questão ambiental torna-se um dilema devido ao 
longo tempo necessário para obter retorno do capital investido na proteção ambiental, em 
contra partida, a perda de mercado nacional e principalmente internacional. 

A posição ou imagem da empresa perante o mercado assim como a demonstração de 
eventos e transações ambientais que afetam ou que futuramente possam vir a afetar a situação 
econômica e financeira da empresa são fatores que a Contabilidade Ambiental trata. 

As empresas que até então eram voltadas somente para a lucratividade descobriram 
que atualmente é necessário preocupar-se com a eficiência e a eficácia dos seus sistemas de 
produção e também preocupar-se principalmente com a questão ambiental. 

Os investimentos relativos à preservação do meio ambiente, usados para promover o 
desenvolvimento sustentável, ao contrário do que imaginam as empresas, não representam 
sinônimos de despesas, mas sim um investimento para a permanência da empresa no mercado. 

Todas as empresas poluidoras sabem que cedo ou tarde irão pagar por não se 
enquadrarem nas normas de preservação ambiental e o preço será o insucesso e a morte lenta 
com o seu conseqüente desaparecimento do mercado. 

 
2 A questão ambiental  

Em conseqüência da grande degradação sofrida pelo meio ambiente nos últimos anos, 
a sociedade vem pressionando as empresas a adotarem políticas de preservação e recuperação 
das áreas já afetadas. 

O crescimento da consciência ambiental, ao modificar os padrões de consumo, 
constitui uma das mais importantes armas em defesa do meio ambiente. Quando a empresa 
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busca capturar oportunidades através do crescimento contingente de consumidores 
responsáveis através de ações legítimas e verdadeiras, essas ações tendem a reforçar ainda 
mais a consciência ambiental, criando um círculo virtuoso, na qual a atuação mercadológica, 
marketing verde, como querem alguns, torna-se um instrumento de educação ambiental”. 
BARBIERI (1997, p. 199). 

As empresas estão tentando atingir este objetivo através da implementação da gestão 
ambiental com a qual esperam controlar os impactos de suas atividades produtivas sobre o 
meio ambiente. 

Para garantir a eficácia do processo no gerenciamento ambiental é necessário: a 
colaboração de diversos departamentos de uma empresa, a interação entre administração e 
produção. 

Pode-se expressar sucintamente o comprometimento com o meio ambiente como 
sendo a contínua intencionalidade e prática em considerar a proteção ambiental nas decisões 
gerencias e operacionais cotidianas. Tal modo de comprometimento, para ser considerada 
abrangente dentro das organizações, deve ser adotada por todos os seus níveis e funções, 
desde a alta administração até o nível operacional. EPELBAUM (1997, p. 235). 

Atualmente as empresas se vêem forçadas a produzir sem agressão a natureza, isto se 
deve a globalização da economia, pois, a conscientização da sociedade leva as empresas a 
adotar uma postura responsável perante o meio ambiente. 

 
3 Contabilidade ambiental 

A preocupação com a riqueza das empresas em relação ao meio ambiente cresce a 
nível mundial. Tal fato se verifica pela criação da Contabilidade Ambiental chamada também 
de Contabilidade dos Recursos ou Contabilidade Econômica e ambiental Integrada. 

A contabilidade Ambiental tem por objetivo registrar e controlar, toda e qualquer 
atividade, desenvolvida ou em desenvolvimento, ocorrida ou a incorrer, não importando se em 
maior ou menor relevância, desde que, mensurável em moeda, que cause ou possa vir a causar 
qualquer tipo de dano ao meio ambiente bem como, toda e qualquer ação destinada a 
amenizar e/ou extinguir tais danos, devendo ser registrada contabilmente em contas contábeis 
especificadas, na data de sua ocorrência, em consonância com o disposto nos Princípios 
Fundamentais da Contabilidade-Resolução 750/93 do CFC. 

Na avaliação MARTINS e DE LUCA (1994, p. 25), “As informações a serem 
divulgadas pela contabilidade vão desde os investimentos realizados, seja em nível de 
aquisição de bens permanentes de proteção a danos ecológicos, de despesas de manutenção ou 
correção de efeitos ambientais do exercício em curso, de obrigações contraídas em prol do 
meio ambiente, e até de medidas físicas, quantitativas e qualitativas, empreendidas para sua 
recuperação e preservação”. 

A contabilidade Ambiental encontra vários fatores que dificultam sua implementação. 
BERGAMINI JÚNIOR (1999, p. 4) enumera alguns deles: 

Ausência de definição clara de custos ambiental efetivo. 
Dificuldade em calcular um passivo ambiental efetivo. 
Problema em determinar a existência de uma obrigação no futuro por conta de custos 

passados. 
Falta de clareza no tratamento a ser dado aos “ativos de vida longa” como, por 

exemplo, no caso de uma usina nuclear. 
Reduzida transparência com relação aos danos provocados pela empresa em seus 

ativos próprios, dentre outros. 
 

4 Custos ambientais  
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Conforme JOHNSON E KAPLAN (1987), desde o início do século XIX as 
informações de custos auxiliavam as empresas na avaliação dos seus processos. Atualmente, 
estas informações não são apenas de custos, mas da sua abrangências em várias áreas como 
no meio ambiente. Os custos ambientais estão se tornando um assunto de alta prioridade em 
todos os setores de atividades, este aumento de interesse se deve pelo aumento de penalidades 
de multas e a percepção de que a prevenção da poluição torna-se menos oneroso. De acordo 
com KAPLAN E COOPER (1998), a redução de custos é um importante objetivo gerencial.  

Neste sentido, os custos ambientais são todos os esforços despendidos, bem como o 
registro da utilização (depreciação/amortização) dos investimentos na proteção do meio 
ambiente e complementa que receita ambiental é o ganho de mercado que a empresa passa a 
auferir a partir do momento em que a opinião pública reconhece sua política preservacionista 
e der preferência aos seus produtos. 

Para um melhor entendimento dos conceitos dos custos ambientais e da padronização 
dos mesmos, GEMI, Global Environmental Management Initiative, entidade voltada para a 
proteção ambiental e a EPA, Environmental Protection Agency (1995) atribuíram quatro 
categorias de custos da qualidade ambiental e sugerem a seguinte classificação: 
• Custos Convencionais: Incluem os custos que, na maior parte das vezes, recebem atenção 
especial na contabilidade gerencial, tais como: investimentos em equipamentos, matéria-
prima, mão-de-obra e materiais indiretos. Dessa forma, incluem todos aqueles custos 
associados aos aspectos ambientais tangíveis de tais processos e atividades. Seu controle 
conduz ao aumento da eficiência produtiva, por eliminar o desperdício. 
• Custos Potencialmente Ocultos: São aqueles ligados a todas as atividades necessárias para 
que a empresa se mantenha em conformidade com as leis e outras políticas ambientais 
inerentes à própria organização.  
• Custos com Contingências: Envolvem todos os gastos que podem ou não ocorrer devido a 
futuros custos de regulamentações, multas e penalidades, gastos com recuperação de recursos 
naturais danificados.  
• Custos de Imagem e Relacionamento: Envolvem a percepção e o relacionamento que os 
acionistas, comunidade e governo desenvolvem com a companhia. Apesar de difícil 
quantificação, o desempenho ambiental pode melhorar ou prejudicar o relacionamento da 
empresa com terceiros, e os impactos gerados podem ter custos e/ou implicações financeiras. 

RIBEIRO (1999, p. 69) define que “os custos da qualidade ambiental devem 
compreender todos aqueles relacionados, direta ou indiretamente, com a proteção do meio 
ambiente, como: todas as formas de amortização (depreciação, amortização e exaustão) dos 
valores relativos aos ativos de natureza ambiental possuídos pela companhia; aquisição de 
insumos próprios para controle/redução/eliminação de poluentes; tratamento de resíduos dos 
produtos; disposição dos resíduos poluentes; tratamentos de recuperação, restauração de áreas 
contaminadas; e mão-de-obra utilizada nas atividades de controle, preservação e recuperação 
do meio ambiente”. 

Os autores HANSEN E MOWEN (2000) apresentam as categorias de custos 
ambientais da seguinte forma: 
• Custos de prevenção ambiental: São os custos das atividades que visam evitar problemas 
ambientais no processo industrial, no projeto, no desenvolvimento, no início do ciclo de vida 
do produto, bem como em todas as fases do ciclo de vida. 
• Custos de detecção ambiental: São os custos dispendidos para manter os níveis de 
qualidade ambiental da empresa, por meio de trabalhos de laboratórios e avaliações formais 
do sistema de gestão ambiental ou sistema gerencial que se ocupe de garantir um bom 
desempenho ambiental da empresa, englobando os custos de inspeções, testes, auditorias da 
qualidade ambiental e despesas similares. 
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• Custos de falhas ambientais internas: São os primeiros a ocorrer em decorrência da falta 
de controle, resultando de ações internas na empresa, tais como correções de problemas 
ambientais e recuperação de áreas internas degradadas, desperdícios de material, de energia, 
de água e outros recursos naturais, além de tempos parados de máquinas, como resultado de 
problemas ambientais causados e retrabalhos em processos causados por não conformidades 
ambientais. 
• Custos de falhas ambientais externas: Compreendem os custos da qualidade ambiental 
insatisfatória e não conformidades fora dos limites da empresa, resultantes de uma gestão 
ambiental inadequada, englobando os custos decorrentes de queixas ambientais de 
consumidores, levando à existência de despesas com correção e recuperação de áreas externas 
degradadas ou contaminadas pela atividade da empresa, pagamento de multas aplicadas por 
órgãos ambientais de controle, indenizações decorrentes de ações ilegais resultantes de 
disposição inadequada de resíduos, acidentes no transporte de produtos tóxicos, inflamáveis e 
corrosivos, dentre outros. 

 
5 Ativo e passivo ambiental 

Podemos definir o ativo ambiental como o conjunto de bens e direitos destinados ou 
provenientes da atividade de gerenciamento ambiental, podemos estar na forma de 
ANTUNES (2001) conceitua ativo ambiental como: “Os ativos ambientais representam os 
estoques dos insumos, peças, acessórios, etc. utilizados no processo de eliminação ou redução 
dos níveis de poluição; os investimentos em máquinas, equipamentos instalações etc., 
adquiridos e/ou produzidos com intenção de amenizar os impactos causados ao meio 
ambiente: os gastos com pesquisas visando o desenvolvimento de tecnologias modernas, de 
médio e longos prazos, desde que constituam benefícios ou ações  que irão refletir nos 
exercícios seguintes. 

Complementando este conceito, o IBRACON (1996, p. 4) considera que,  “(...) são 
componentes dos ativos ambientais o Imobilizado, no que se refere aos equipamentos 
adquiridos visando a eliminação ou redução  de agentes poluentes, com vida útil superior a 
um; gastos com pesquisas e desenvolvimento de tecnologias a médio e longo prazo, 
constituindo, a vigor valores integrantes do ativo diferido, se envolverem benefícios e ação 
que se  reflita por exercícios futuros, e os estoques, quando relacionados com insumos de 
processos de eliminação dos níveis de poluição.” 

Na opinião do IBRACON (1996, p. 5), “O passivo ambiental pode ser conceituado 
como toda agressão que se praticou (pratica contra o meio ambiente e consiste no valor de 
investimentos necessários para reabitá-los, bem como multas e indenizações em potencial”. 

Podemos dizer que o passivo ambiental é formado pelo conjunto de dívidas reais ou 
potenciais que a empresa possui com relação à natureza por estar em conformidade com a 
legislação. 

Segundo FERREIRA (2000, p. 115), para o reconhecimento de um passivo ambiental 
deve-se atender os seguintes requisitos:   

“O primeiro deles é que a entidade tem uma obrigação presente legal ou implícita 
como conseqüência de um evento passado, que é o uso do meio ambiente (água, solo, ar) ou a 
geração de resíduos tóxicos. 

O segundo requisito é o de que é provável que recursos sejam exigidos para se liquidar 
o passivo ambiental, ou seja, a chance de ocorrer a saída de recursos, o que depende de um ou 
mais eventos futuros, é maior do que a de não ocorrer. 

O terceiro requisito é o de que o montante do passivo ambiental envolvido possa ser 
estimado com suficiente segurança”. 

Cada ser humano deve fazer uma análise ou um balanço para verificar se contribui 
para o passivo ambiental mundial. Esta análise ou balanço pode ser feito perguntando-se 
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jogou algum vasilhame de plástico ou vidro em local inadequado. No caso da resposta 
afirmativa seu débito para com a natureza ultrapassará cem anos, pois é o tempo que 
demorará em decompor tais elementos. 

Conforme LISBOA e RIBEIRO (2001) os danos ambientais associaram-se ao termo 
passivos ambientais associaram-se ao termo os passivos ambientais, sendo utilizados em 
muitos casos como sinônimos. Contudo, assim como as obrigações de outras naturezas, os 
passivos ambientais nem sempre têm as penalidades por agressão ao meio ambiente como 
origem. Há muitos casos em que a responsabilidade social da companhia gera a execução de 
medidas preventivas para evitar impactos ao meio ambiente sendo que os conseqüentes 
efeitos econômico-financeiros dessas medidas é que geram o passivo ambiental. 

 
6 Função social da empresa e o meio ambiente. 

A conciliação das duas eficácias, a eficácia do fenômeno patrimonial e a eficácia do 
fenômeno ambiental natural é uma nova ótica para os contadores que até então não havia sido 
considerada, mas importantíssimo para o desenvolvimento da Contabilidade Ambiental. 

Toda a empresa tem sua função social e em obrigação de não poluir o ambiente natural 
em sua volta, pois, poluindo estará prejudicando tanto a natureza quanto a comunidade. 

De acordo com COELHO, DUTRA e CARDOSO (2001), hoje a sociedade está mais 
conscientizada dos problemas sociais e ambientais e naturalmente optará pelo consumo de 
produtos não só ecologicamente elaborados, mas também daqueles oriundos de empresas que 
desenvolvam e patrocinam programas sociais, com objetivo de proporcionar uma vida, social 
e ambientalmente saudáveis. 

 
7 Meio ambiente e o lucro. 

O principal objetivo da empresa é o lucro. O capital da empresa é utilizado para 
obtenção desta finalidade que varia por efeito de sua movimentação em decorrência da 
atividade desenvolvida para a utilização do mesmo. 

Observando um balanço patrimonial que apresenta elevados resultados não quer dizer 
que se fazendo uma comparação com o seu balanço social este não demonstre atitude 
negativas, isto é, a indústria pode ter lucro contábil através de uma produção altamente 
prejudicial ao meio ambiente. Assim como outra indústria pode estar operando com um 
percentual de menor e ter um excelente desempenho social, investindo em qualidade de vida 
de seus funcionários, na capacitação funcional, na contribuição de instituições não lucrativas 
que beneficiam a comunidade e principalmente na preservação do meio ambiente natural. 

E não se pode tirar o objetivo de lucro das empresas, mas, é preciso que dela se exija o 
exercício de uma consciência voltada para o meio ambiente que permite  a existência da s 
atividades lucrativas. A empresa deve contribuir investindo em preservação ambiental e 
também se faz necessário incentivo e compreensão desta tendência pelos Poderes Públicos. 

 
8 Análise dos dados 

As preocupações com o meio ambiente já surgiram há muito tempo, as organizações já 
desempenham ações ligadas ao meio ambiente e consideram muito importantes as ações 
ligadas ao mesmo (100%), e tem a noção da responsabilidade ambiental, porém ainda não 
detém claramente conhecimentos contábeis sobre a área da Contabilidade Ambiental, o tema 
já é antigo, porém a área contábil, somente agora começa a atribuir valor a ele.  

Na Tabela n° 1, pode-se observar o grau de importância atribuída pelas organizações a 
responsabilidade ambiental, independente da utilização. 
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 Tabela 1: Importância da responsabilidade ambiental 

Importância responsabilidade Ambiental N° Freqüência 

Muito importante 3 100% 
Importante 0 0,00% 
Pouco importante 0 0,00% 

Não é importante 0 0,00% 

Total 3 100% 
Fonte: Jornal do Comércio e Revista Exame  

 
As empresas demonstram uma preocupação constante em aumentar os percentuais 

com meio ambiente, refletido em seus balanços, conforme o Gráfico 1, onde estão 
contempladas aquelas ações e programas voluntários e não aquelas relacionadas às atividades 
das empresas, que já são obrigações, por meio de legislação ou por conservação das normas 
da série ISO 14000. 

O item meio ambiente em pesquisas realizadas aponta que os consumidores valorizam 
as empresas que tem cuidado com o meio ambiente e o impacto das atividades da empresa. 

 
Gráfico 1. Investimento com meio ambiente  
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Fonte: Jornal do Comércio e Revista Exame 
 

9 Conclusão 
A incorporação da responsabilidade social no planejamento estratégico das 

organizações visa à melhoria do desempenho ambiental das organizações, garantindo-lhes a 
permanência no mercado nos dias atuais. Pois este, não aceita o descaso no tratamento 
inadequado do meio ambiente; os consumidores demonstram interesse em produtos limpos; a 
exigência da legislação impõe sanções aos infratores, obrigando as organizações a encarar 
com seriedade e responsabilidade a variável ambiental em sua estratégia operacional.  

As empresas sabem que em tempos difíceis, não é tão fácil ser socialmente 
responsável, mas também afirmam que os investimentos feitos revertem em retornos seja eles 
competitivos ou em rentabilidade, pois melhorar a qualidade de vida de seus colaboradores, 
através de benefícios apresenta maior produtividade, conseqüentemente maiores lucros. 
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A competitividade da organização na maioria das vezes aumenta após a implantação 
da ISO 14000 com adoção de medidas visando melhores taxas de conversão de matérias-
primas, menores custos com energias e com uma força de trabalho consciente, capacitada e 
motivada.  

Portanto, a Contabilidade Ambiental pode ser usada para demonstrar a 
responsabilidade ambiental da empresa, através da utilização dos relatórios contábeis onde 
deverão ser evidenciados, de forma transparente e fidedigna, os gastos com o controle 
ambiental.  

No Brasil, as organizações, principalmente as indústrias, por imposições de normas 
legais vigentes, estão adotando cada vez mais processos de controle e de gestão ambiental em 
suas atividades produtivas. Constatou-se que as empresas analisadas estão preocupadas com a 
responsabilidade social e ambiental e com esta última, muito mais, pois descuidos que possam 
vir acontecer, podem ocasionar gastos futuros não esperados. Como se pode perceber 
Responsabilidade Social não é somente papel para as grandes empresas e sim para empresas 
de qualquer tamanho e setor. 
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