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RESUMO 

 

 

Na atualidade, a empresa ou organização que não estiver inserida no contexto ambiental, sofre 

desvantagens, e a sua utilização, ao inverso, só tem a deixá-la competitiva.  

 

A Contabilidade Ambiental, busca informá-la que é possível, apesar de gastos, obter lucros 

preservando o meio ambiente. O Balanço Ambiental tem por principal objetivo tornar pública, 

para fins de avaliação de desempenho, toda e qualquer atitude das entidades, com ou sem 

finalidade lucrativa, mensurável em moeda, que, a qualquer tempo, possa influenciar ou vir a 

influenciar o meio ambiente, assegurando que custos, ativos e passivos ambientais sejam 

reconhecidos a partir do momento de sua  identificação. As empresas podem reduzir gastos 

com energia, vender ( como subproduto ) crédito de carbono, utilizar energia renovável, entre 

outras coisas, se utilizando das paredes ou cortinas verdes, reaproveitando bagaço, óleo usado, 

preservando nascentes ou áreas verdes, obtendo redução de impostos, enfim, as vantagens são 

muitas. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

 
JUSTIFICATIVA:   
 
 
A contabilidade/contador desempenha um papel fundamental na modernização e 

internacionalização da economia. As preocupações com o meio ambiente são crescentes em 

todas as partes do mundo, a contabilidade ambiental é de suma importância para que as 

empresas/organizações possam ter informações sobre os eventos que causam modificações na 

situação patrimonial, quantificando em moeda. Então veremos as vantagens da utilização da 

contabilidade ambiental, pois para que as empresas/organizações possam ser competitivas é 

preciso reduzir custos e agregar valores demonstrando sua responsabilidade social, 

melhorando a imagem mercadológica e gerando um saudável ciclo de lucros sustentáveis a 

médio e longo prazo. 

 
 

A Contabilidade apresenta condições, por sua forma sistemática de registro e controle, de 

contribuir de forma positiva no campo de proteção ambiental, com dados econômicos e 

financeiros resultantes das interações de entidades que e utilizam da exploração do meio 

ambiente. Especificamente, tal conjunto de informações é denominado ''contabilidade 

ambiental''. 

Os assuntos ambientais estão crescendo em importância para a comunidade de negócios, em 

temos de responsabilidade social do consumidor, desenvolvimento de produtos passivos 

legais. É crescente a demanda por informações e exigências de regulamentação para o meio 

ambiente é imprescindível que o contador desempenhe um papel fundamental na 

modernização e internacionalização de nossa economia não restringindo apenas em cuidar de 

contas e sim sendo um conselheiro nas administrações de companhias para ter grande êxito 

em assunto sociais e tributário, operativos e ambientais. 
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OBJETIVOS 

 

 

 

- GERAL 

A importância da Contabilidade Ambiental como instrumento para promover o crescimento 

econômico juntamente com o desenvolvimento sustentável. 

 

 

- ESPECIFICO 

Demonstrar que a utilização de dados contábeis direcionados ao meio ambiente é de suma 

importância uma vez que facilita a integração dos aspectos ambientais na estratégia da 

empresa e na cadeia de decisão operacional, a partir da seleção de indicadores e da avaliação 

das informações relativas ao desempenho ambiental da empresa, função que cabe ao contador. 

 

A contabilidade tradicional reluta em permanecer com a visão focada apenas para os bens 

tangíveis que as empresas possuem, assim a Contabilidade Ambiental expõe os benefícios e 

prejuízos que o desenvolvimento de um produto ou serviço pode trazer ao meio ambiente 

permitindo o uso melhor e mais adequado dos recursos naturais, e ainda, fornecendo 

informações importantes para a tomada de decisões. 

 

 

 

 

METODOLOGIA   

 

 

Pesquisa explicativa feita através de consulta em artigos da internet e livros específicos. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

CONTABILIDADE AMBIENTAL 

A contabilidade ambiental, pode ser entendida como a atividade de identificação de dados e 

registro de eventos ambientais, ( Ativos e Passivos Ambientais). Não trata-se de uma nova 

contabilidade , mas sim de um conjunto de informações que relatem adequadamente, em 

termos econômicos, as ações ambientais de uma entidade, que modifiquem seu patrimônio. O 

desenvolvimento da Contabilidade Ambiental é o resultado da necessidade de oferecer 

informações adequadas as características de uma gestão ambiental. Sendo a contabilidade um 

excelente instrumento de identificação, registro, acumulação, análise, interpretação e 

informação das operações empresariais aos sócios, acionistas e investidores em geral, além 

dos administradores, obviamente, ela se configura, conforme Queiroz (2000, p. 81), como o 

melhor mecanismo de gestão disponível ao empresariado, cujos resultados apurados podem 

ser tornados visíveis à sociedade, com relativa facilidade, mediante a apresentação de 

balanços mais complexos, que incluam, em seu corpo, as respostas aos questionamentos. 

Segundo Bergamini Jr. ( 1999, p. 3), a contabilidade ambiental tem o objetivo de registrar as 

transações da empresa que impactam o meio ambiente e os efeitos das mesmas que afetam, ou 

deveriam afetar, a posição econômica e financeira dos negócios da empresa. 

A Contabilidade de Gestão Ambiental, segundo a EPA (2002): 

 - focaliza nos custos internos à companhia 

 - não inclui custos externos à sociedade 

 - dá ênfase particular na contabilidade para custos ambientais 

 - abrange não somente a informação ambiental e outra do custo, mas também informação 

explícita em fluxos do exame e os fatos dos materiais e da energia. 

 -  a sua informação pode ser usada para a maioria de tipos de atividade ou de tomada de 

decisão da gerência dentro de uma organização, mas é particularmente útil para atividades 

ambientais proativas da gerência. 

Neste contexto, a contabilidade de gestão ambiental incorpora e integra dois dos três blocos 
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de edifício do desenvolvimento sustentável: ambiente e economia. 

A utilização geral da informação da Contabilidade de Gestão Ambiental serve essencialmente 

para ser utilizada internamente pela empresa nas suas tomadas de decisão. A nível interno, os 

procedimentos incluem: medições físicas do consumo de materiais e energia, fluxos de 

deposição e deposição final, avaliação monetária de custos, poupanças e receitas relacionadas 

com atividades que apresentam potenciais impactos ambientais. 

 

 

FINALIDADE  E  DESTINATÁRIO DA CONTABILIDADE AMBIENTAL 

 

Existem três motivos básicos para a empresa adotar uma Contabilidade Ambiental: 

Razão de gestão interna – Está relacionada com uma ativa gestão ambiental e seu controle. 

Exigências legais – A crescente exigência legal e normativa pode obrigar os diretores a 

controlar mais seus riscos ambientais, sob pena de multas. 

Demanda dos partícipes – A empresa está submetida cada vez mais a pressões internas e 

externas. Essas demandas podem ser dos empregados, acionistas, administração pública, 

clientes, bancos, investidores, organizações ecológicas, seguradoras e comunidade local. 

Convém especificamente saber por que a empresa quer um sistema de Contabilidade 

Ambiental. Em outras palavras, que resultados espera obter com isto. É importante conhecer 

quais são os objetivos. 

 - Saber se a empresa cumpre ou não com a legislação ambiental vigente; 

 - Ajudar a direção em seu processo de tomada de decisões e na fixação de uma política e nos 

objetivos de gestão ambiental; Comprovar a evolução da atuação ambiental da empresa 

através do tempo e identificar as tendências que se observam; 

 - Detectar as áreas da empresa que necessitam especial atenção (áreas críticas) e os aspectos 
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ambientais significativos; 

 - No caso de empresas com uma política ambiental já estabelecida: conhecer se tem cumprido 

com os objetivos ambientais fixados pela companhia; 

 - Identificar oportunidades para uma melhor gestão dos aspectos ambientais; 

 - Identificar oportunidades estratégicas: como a empresa pode obter vantagens competitivas 

graças a melhoras concretas na gestão ambiental: quais são as melhoras que dão valor à 

companhia. 

 - Obter informação específica para fazer frente à solicitação dos partícipes concretos. 

Os partícipes podem ser: diretores, empregados, acionistas, comunidade local, administração 

pública, clientes, fornecedores, investidores, bancos e entidades financeiras, seguradoras, 

organizações ecológicas, universidades e centros de pesquisas. 

 

 

ÁREAS DA CONTABILIDADE AMBIENTAL 

 

As três grandes áreas que classificam os instrumentos da Contabilidade Ambiental são: 

produção (aspectos), direção (decisões) e meio ambiente (impactos). Aspectos ambientais – 

são os elementos específicos das atividades, produtos ou serviços da empresa que podem 

interagir positivamente ou negativamente com o meio ambiente. Decisões ambientais – 

incluem todas as políticas, estratégias, planos de ação e instrumentos de trabalho que a 

direção da empresa adota para desenvolver uma gestão ambiental determinada da companhia. 

Impactos ambientais – se definem como toda troca do meio ambiente, seja adversa ou 

benéfica ao seu resultado, total ou parcialmente, das atividades, produtos ou serviços da 

empresa. 

Custos, Ativo, Passivo e Notas Explicativas Ambientais 

a) Os custos ambientais representam aplicação direta ou indireta no sistema de gerenciamento 
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ambiental do processo produtivo e em atividades ecológicas da empresa.  

b) Os ativos ambientais são todos os bens e direitos destinados ou provenientes da atividade 

de gerenciamento ambiental, podendo estar em forma de capital circulante ou capital fixo.  

c) Os passivos ambientais, todos relacionados a financiamentos específicos, contingências 

vinculadas ao meio ambiente, desde que claramente definidas deverão ser classificados no 

passivo circulante ou realizável de longo prazo, em contas contábeis específicas.  

Notas Explicativas Ambientais – deverão ser destacadas das demais notas e conter as 

informações sobre critérios adotados com relação a: a) avaliação dos estoques ambientais; b) 

formas de avaliação e depreciação, inclusive taxas utilizadas no exercício; c) avaliação do 

ativo diferido, destacando as bases utilizadas pela empresa para ativar os gastos ambientais; d) 

dívidas relacionadas ao meio ambiente, informando, inclusive, o critério contábil de 

apropriação; e) valor do lucro do exercício destinado a sua utilização no meio ambiente. 

(2005) 

 

INCORPORAÇÃO DOS CUSTOS AMBIENTAIS 

Mecanismos de Taxação – atende ao princípio poluidor e pagador, aquele que polui, ressarce a 

sociedade o prejuízo causado. 

Mecanismos de Crédito – o governo fixa a emissão de créditos, e as empresas que menos 

poluírem ganharão créditos, que poderão ser vendidos para as empresas mais poluidoras. 

Mecanismos de Benefícios – criam-se benefícios para as empresas que mais investirem no 

controle ambiental. 

Portanto, verifica-se que a não incorporação dos custos ambientais ao custo dos produtos, 

poderá ocasionar ao meio ambiente sérias conseqüências, já que as empresas continuarão sua 

trajetória, desconsiderando a utilização dos bens públicos, e no futuro, quando passar a existir 

um controle rígido, por essas atitudes, ela se deparará com custos ainda desconsiderados em 

seu produto, podendo vir a torná-lo pouco competitivo. 

Os custos ambientais podem ter origem nos insumos requeridos para eliminar a produção de 
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resíduos poluentes durante e após o processo produtivo, como exemplo, citado por RIBEIRO 

& GRATÃO (2000; p.4), produtos químicos utilizados para purificação das águas residuais do 

processo de tintura de tecidos, ou para tratamento dos gases a serem expelidos no ar. Podem 

ainda ser originários da depreciação dos equipamentos e máquinas utilizados para controle e 

preservação do meio ambiente. Outra fonte de custos ambientais pode ser a necessidade de 

tratamento e recuperação de áreas degradadas pela ação da companhia. De uma forma geral, 

os custos ambientais provêm dos sistemas de gerenciamento ambiental. 

 

PATRIMÔNIO AMBIENTAL 

O patrimônio ambiental é composto pelo conjunto dos ativos e passivos ambientais. De 

acordo com RIBEIRO & GRATÃO (2000; p.7), não há que se pensar em sua identificação 

física, já que os recursos próprios são formados ao longo da existência da companhia e são 

utilizados indistintamente nas mais variadas necessidades apresentadas pelo processo 

operacional da empresa, não cabendo, portanto, a identificação do capital ambiental ou das 

reservas de lucros ambientais. 

Há sim, a possibilidade de identificação de uma Reserva de Lucros para Contingências 

Ambientais, sendo, contudo, decorrente de uma situação muito específica em que seja prevista 

a existência de uma significativa e inevitável perda no futuro. Assim, o patrimônio ambiental 

embora existente, não é passível de segregação dos elementos que compõem o patrimônio 

líquido na sua forma tradicional. 

 

 

BALANÇO AMBIENTAL  

 

Segundo Raupp (2002, p.48), o Balanço Ambiental tem por principal objetivo tornar pública, 

para fins de avaliação de desempenho, toda e qualquer atitude das entidades, com ou sem 

finalidade lucrativa, mensurável em moeda, que, a qualquer tempo, possa influenciar ou vir a 

influenciar o meio ambiente, assegurando que custos, ativos e passivos ambientais sejam 

reconhecidos a partir do momento de sua identificação, em consonância com os Princípios 

Fundamentais de Contabilidade – Resolução 750-93 do CFC. 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

 

ATIVO 

CIRCULANTE 

Circulante Financeiro 

Caixa e Bancos 

Clientes 

Estoques 

Circulante Ambiental 

Estoques 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

Longo Prazo Financeiro 

Títulos a Receber 

Longo prazo Ambiental 

Estoques 

PERMANENTE 

Permanente Financeiro 

Investimentos Financeiros 

Ações de outras Cias 

Imobilizado Financeiro 

Máquinas e Equipamentos 

Veículos e Acessórios 

(-) Depreciação Acumulada 

Diferido Financeiro 

Despesas de Exercícios Seguintes 

Permanente Ambiental 

Imobilizado Ambiental 

Máquinas e Equipamentos 

Instalações 

(-) Depreciação Acumulada 

Diferido Ambiental 

Despesas de Exercícios Seguintes 

 

PASSIVO 

CIRCULANTE 

Circulante Financeiro 

Fornecedores 

Títulos a Pagar 

Circulante Ambiental 

Fornecedores 

Financiamentos 

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

Longo Prazo Financeiro 

Financiamentos 

Longo Prazo Ambiental 

Financiamentos 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Patrimônio Líquido Financeiro 

Capital Social 

Reservas de Capital 

Reservas de Lucros 

Lucros (Prejuízos) Acumulados 

Patrimônio Líquido Ambiental 

Reservas p/ Preservação do Meio Ambiente 
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CONTABILIDADE AMBIENTAL – O PASSAPORTE PARA A COMPETITIVIDADE 

 

A Empresa Ambiental 

As fontes externas abrangem todas as obrigações assumidas pela empresa e denomina-se 

Passivo Exigível. A empresa deve gerar recursos para investir na recuperação daquilo que ela 

utilizou a natureza. A empresa deve criar contas que geram recursos e esses recursos devem 

ser aplicados na recuperação da natureza. Podemos ter um balanço patrimonial que apresente 

elevados resultados, mas que comparado como o balanço social demonstre atitudes negativas 

por parte da empresa, as quais mascaram o lucro auferido, ou seja, pode uma industria ter 

lucro contábil, mas a forma de geração do resultado é altamente prejudicial ao meio ambiente. 

Conforme a professora de economia da UFRJ, Dália Maimon (1999), o passivo ambiental é 

avaliado mediante auditoria especializada nas unidades produtivas da empresa, identificada as 

não conformidades com os requisitos legais e com sua política ambiental e em seguida, faz-se 

a avaliação da área contaminada para que finalmente as soluções sejam valorizadas 

monetariamente. Ainda, segundo Maimon, as três principais categorias de custos que compõe 

o passivo ambiental são: (1) Multas, taxas e impostos a serem pagos em face de inobservância 

de requisitos legais; (2) Custos de implantação de procedimentos e tecnologias que 

possibilitam o atendimento às não conformidades; (3) Dispêndios necessários à recuperação 

da área degradada e indenização à população afetada.  

A Empresa e o Meio Ambiente 

O crescimento constante da população e o desenvolvimento econômico estão 

permanentemente ameaçando o ambiente, o que vem levando empresas a descobrir novas 

áreas de atividades relacionadas à produção de artigos que preservam a ecologia. 

As empresas que protegem o meio ambiente são bem vistas pelo consumidor e por 

investidores, já havendo, em alguns países, fundos especializados em investir em empresas 

que protegem o ambiente. Esses fundos têm crescido e apresentado rentabilidade, porque as 

empresas são também mais lucrativas. 

Quais as causas desses resultados? Primeiro, a redução de custos, pela utilização de normas de 

ISO 14001. Tais padrões visam garantir a preservação da natureza e, conseqüentemente, 

assegurar o desenvolvimento sustentável. 
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As empresas que ignoram esses padrões, especialmente aquelas cujas atividades trazem danos 

ao meio natural, são severamente punidas, sendo pena maior a imposta pelos consumidores 

que procuram deixar de adquirir seus produtos, dando, assim, preferência às corporações que 

primam pela preservação ambiental. 

Outro exemplo típico é a reciclagem de materiais, que também traz vantagens, em muitos 

casos. O segundo elemento, para explicar tal fato, é a redução de riscos de poluição, que 

poderiam prejudicar as empresas no futuro. Se todas atenderem a programas de antipoluição, 

eliminarão a necessidade de enfrentar riscos futuros. Acionistas e investidores dão preferência 

às empresas sem riscos futuros. 

A preocupação com o meio ambiente vem alterando profundamente o estilo de administrar. 

BARBIERI (2000; p.03) preconiza metas de produção e vendas. As empresas estão 

incorporando procedimentos para redução de emissão de afluentes, reciclagem de materiais, 

atendimento a situações de emergência e, até mesmo, análises do ciclo de vida dos produtos e 

de seu impacto sobre a natureza. 

Plantas industriais ganham modernos equipamentos de controle. O mesmo autor refere ainda 

que equipes começam a ser treinadas permanentemente para seguir processos e normas de 

segurança em todas as fases da operação, da utilização de matérias-primas ao transporte e 

entrega dos produtos. Novos processos e tecnologias permitem uma produção mais limpa, 

praticamente sem resíduos. Pesados investimentos vêm sendo feitos em projetos de educação 

e preservação ambiental. 

Portanto, a necessidade de se preservar o meio ambiente deixou de ser preocupação isolada de 

grupos ambientalistas e de organizações não-governamentais. A humanidade já se 

conscientizou de que a sobrevivência de todos depende da preservação do meio ambiente. 
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SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

 

A gestão ambiental começa a ser encarada como um assunto estratégico dentro das 

organizações e isso tem se tornado um fator importante de competitividade. Um estudo 

realizado pela BAXTER, uma das gigantes indústrias farmacêuticas dos Estados Unidos 

(Empresa & Ambiente, 2000), revela que cada dólar aplicado em programas voltados para o 

meio ambiente traz uma economia financeira de três a cinco vezes o seu valor. Isto provocou 

uma mudança no comportamento das empresas em relação ao meio ambiente, fazendo 

aumentar os investimentos em gestão ambiental nos últimos anos. 

A Contabilidade do Meio Ambiente tem crescido de importância para as empresas em geral, 

porque a disponibilidade ou escassez de recursos naturais e a poluição do meio ambiente 

tornaram-se objeto do debate econômico, político e social em todo o mundo. 

Continuamente, estão sendo feitos progressos no sentido de se proteger o meio ambiente e 

reduzir, prevenir ou mitigar os efeitos da poluição, e, em consequência, há uma tendência das 

empresas em abrir para a comunidade uma grande quantidade de dados sobre uma política 

ambiental, seus programas de gerenciamento ambiental e o impacto de seu desempenho 

ambiental em seu desempenho econômico e financeiro. 

A gestão ambiental oferecerá à empresa oportunidades de adicionar valor e, possivelmente, 

obter vantagem competitiva por meio da percepção pública, economia de custos ou 

rendimentos adicionais, enquanto alivia os efeitos de seus produtos e processos produtivos no 

ambiente. 

Uma empresa que reconhece suas responsabilidades ambientais, conforme autor desconhecido 

(2000; p.3), deverá diminuir seu risco financeiro futuro resultante de incidentes ambientais. 

Ao mesmo tempo, esta empresa deverá pagar menores prêmios de seguro em conseqüência do 

menor risco. Uma taxa de risco ambiental baixa também pode assegurar à empresa menores 

taxas de juros na captação de recursos. 

Portanto, a empresa que demonstrar que está avançada em termos de uso de tecnologias 

ambientalmente amigáveis ou em relação à utilização de processos produtivos sustentáveis 

poderá angariar benefícios adicionais. Tais como um aumento no comprometimento dos 
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funcionários, menos taxas e multas por danos ambientais, menores custos de produção e de 

disposição de resíduos, além de ter acesso a melhores oportunidades de negócios. Poderá 

inclusive explorar a vantagem competitiva de estar fornecendo bens e serviços 

ambientalmente adequados. 
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Modelo de Plano de Contas Ambiental PASSIVO 
 

   

  2 – PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
PLANO DE CONTAS AMBIENTAL 2.1 – PASSIVO CIRCULANTE 

ATIVO 2.1.1 – Empréstimos e Financiamentos 
2.1.1.1 – Financiamentos ambientais   

1 – ATIVO  

2.1.2 – Fornecedores  
 

1.1 – ATIVO CIRCULANTE  2.1.2.1 – Fornec. De bens e serv proteção e recup. 
Ambiental  

 

1.1.1 – Disponível  2.1.3 – Obrigações 
1.1.1.1 – Caixas 

 

 2.1.3.1 – Multas por danos ambientais 
1.1.1.2 - Bancos conta movimento 

 

 2.1.3.2 – Indenizações por danos ambientais 
1.1.1.3 – Aplicações Financeiras 

 

 2.1.1.3 – Impostos verdes 
1.1.2 – Créditos 

 

 2.1.4 – Provisões 
1.1.2.1 – Clientes 

 

 2.1.4.1 – Multas por danos ambientais 
1.1.2.2 – Clientes ambientais 

 

 2.1.4.2 – Indenizações por danos ambientais 
1.1.2.3 – Subvenções ambientais a receber 

 

  

1.1.2.4 – Créditos por serviços de assessoria 
ambiental  

2.1.4.3 – Aquis. Bens e serviços de proteção e recup. 
Ambiental 

1.1.2.4 –  2.1.4.4 – Impostos verdes 
1.1.3 – Estoques  2.2 – PASIVEL EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
1.1.3.1 – Matérias-primas  2.2.1 – Empréstimos e Financiamentos 
1.1.3.2 – Produtos em processo  2.2.1.1 – Financiamentos ambientais 
1.1.3.3 – Produtos acabados  2.2.2 – Fornecedores 

1.1.3.4 –  
2.2.2.1 – Fornec. De bens e serv proteção e recup. 
Ambiental 

1.1.3.5 – Produtos reciclados e subprodutos  2.2.3 – Obrigações 
1.1.3.6 – Insumos ambientais  2.2.3.1 – Multas por danos ambientais 
1.1.3.7 – Embalagens ambientais  2.2.3.2 – Indenizações por danos ambientais 

1.2 – ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  2.2.3.3 – Impostos verdes 
1.3 – ATIVO PERMANENTE  2.2.4 – Provisões 
1.3.1 – Investimentos  2.2.4.1 – Multas por danos ambientais 
1.3.1.1 – Participação em outras sociedades 
ambientais  2.2.4.2 – Indenizações por danos ambientais 
1.3.1.2 – Participações em fundos de 
investimentos ambientais   

1.3.1.3 –  

2.2.4.3 – Aquis. Bens e serviços de proteção e recup. 
Ambiental 

  

1.3.2 – Imobilizado  2.2.4.4 – Impostos verdes 
  

1.3.2.1 – Terrenos  2.3 – RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS 
  

1.3.2.2 – Jazidas e minas  2.4 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
  

1.3.2.3 – Obras civis  2.4.1 – Capital Social 
  

1.3.2.4 – Equipamentos ambientais  2.4.2 – Reservas de Lucros 
  

1.3.2.5 – Instalações ambientais  

2.4.2.1 – Reserva contingencial p/ multas por danos 
ambientais 

  

1.3.2.6 – Depreciação, exaustão acumulada ( 
- )  

2.4.2.2 – Reserva contingencial p/ inden. danos 
ambientais 

  

1.3.3 – Diferido  

2.4.2.3 – Reserva contingencial p/ aquis. Bens serv. 
Recup. 

  

1.3.3.1 – Projetos de gestão ambiental  
2.4.2.4 – Reserva contingencial para impostos 
verdes 

1.3.3.2 – Treinamento ambiental  2.4.3 – Lucros ou Prejuízos Acumulados 
1.3.3.3 – Gastos de reorganização ambiental  Fonte: KRAEMER, 2004, p. 75. 
1.3.5.4 – Amortização acumulada ambiental ( 
- )   

Fonte: KRAEMER, 2004, p. 75.   
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UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS – REDUÇÃO DE GASTOS 

 

 

As fontes externas abrangem todas as obrigações assumidas pela empresa e denomina-se 

Passivo Exigível. A empresa deve gerar recursos para investir na recuperação daquilo que ela 

utilizou a natureza. A empresa deve criar contas que geram recursos e esses recursos devem 

ser aplicados na recuperação da natureza. Podemos ter um balanço patrimonial que apresente 

elevados resultados, mas que comparado como o balanço social demonstre atitudes negativas 

por parte da empresa, as quais mascaram o lucro auferido, ou seja, pode uma industria ter 

lucro contábil, mas a forma de geração do resultado é altamente prejudicial ao meio ambiente. 

Alguns exemplos: 

Cortina Verde 

Considere a possibilidade de instalar uma cortina viva na parede externa de sua casa ou 

escritório e ter ao alcance das mãos frutas e verduras para sua alimentação diária. 

Pode parecer fantasia, mas o grupo empresarial japonês Kyocera já transformou a idéia em 

realidade. 

Vinte prédios de propriedade do grupo, entre fábricas e escritórios, possuem cortinas vivas – 

ou verdes, como também são chamadas – capazes de reduzir a temperatura interna durante o 

verão e produzir alimentos livres de agrotóxicos em pleno centro urbano. 

Agroenergia 

Energia produzida a partir de produtos agropecuários e florestais, que visa diminuir a 

dependência do petróleo e reduzir a emissão de gases poluentes  

O Sebrae orienta iniciativas em quatro eixos: biodiesel, etanol, resíduos e dejetos e florestas 

energéticas. 

Biodiesel 

Biodiesel é um biocombustível derivado de biomassa renovável para uso em motores a 

combustão interna com ignição por compressão ou, conforme regulamento, para geração de 
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outro tipo de energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem 

fóssil, de acordo com a definição para biodiesel adotada na Lei nº 11.097, de 13 de setembro 

de 2005, que introduziu o biodiesel na matriz energética brasileira. 

Conforme legislação vigente, resolução ANP Nº 7, de 19/03/2008, o Biodiesel é um 

combustível composto de álquil ésteres de ácidos graxos de cadeias longa, derivados de óleos 

vegetais ou de gorduras animais conforme a especificação contida no Regulamento Técnico. 

As matérias-primas vegetais são derivadas de óleos vegetais tais como soja, mamona, colza 

(canola), palma, girassol e amendoim, entre outros, e as de origem animal são obtidas do sebo 

bovino, suíno e de aves. Incluem-se entre as alternativas de matérias-primas os óleos 

utilizados em fritura (cocção). 

Esse combustível é utilizado para substituição do óleo diesel, em percentuais adicionados no 

óleo diesel ou integral;  nos motores à combustão dos transportes rodoviários e aquaviários, e 

nos motores utilizados para a geração de energia elétrica. 

O biodiesel compõe, junto com o etanol, uma importante oferta para o segmento de 

combustíveis. Ambos são denominados de biocombustíveis por serem derivados de biomassa 

(matéria orgânica de origem vegetal ou animal que pode ser utilizada para a produção de 

energia), menos poluentes e renováveis. 

Etanol  

O etanol (C2H5OH), também chamado de álcool etílico, é uma substância obtida da 

fermentação de açúcares, comumente utilizado em bebidas alcoólicas como cerveja, vinho e 

aguardente, bem como na perfumaria. 

No Brasil, tal substância é também muito utilizada como combustível de motores de explosão, 

constituindo assim um mercado em ascensão para o etanol obtido de maneira renovável é o 

estabelecimento de uma indústria de química de base, sustentada na utilização de biomassa de 

origem agrícola e renovável. 

A importância do etanol 

O esforço mundial para a redução de emissão de gases causadores do efeito estufa tem levado 

a uma busca contínua de ações que viabilizem novas fontes alternativas energéticas e em 
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particular as derivadas de biomassa. O uso do etanol faz parte deste esforço. O Brasil já o 

utiliza em larga escala.  

O etanol contribui em três áreas de especial interesse para o país:  

1) melhoria do meio ambiente, principalmente nos grandes centros urbanos; 

2) com base em biomassa e renovável e  

3) geração de empregos em toda a cadeia sucroalcooleira e novas oportunidades de negócios. 

 

Florestas Energéticas 

São florestas plantadas com o objetivo de produzir lenha e carvão e evitar a pressão do 

desmatamento sobre as florestas naturais.  

Qual a sua importância? 

 As Florestas Energéticas contribuem para o fornecimento de biomassa florestal, lenha e 

carvão de origem vegetal. Além disso, o reflorestamento para uso energético diminui a 

pressão sobre as florestas nativas e desempenha importante papel na utilização de terras 

degradadas.  

O Brasil detém conhecimento técnico e científico em nível de excelência na área de 

Silvicultura que somados as condições e da foclimáticas, dadas pelas suas condições de solo e 

clima, e disponibilidade de terras possibilitam uma produção de biomassa florestal crescente 

para os próximos anos. 

Resíduos 

Resíduos são as partes que sobram de processos derivados das atividades humanas e animal e 

de processos produtivos como a matéria orgânica, o lixo doméstico, os efluentes industriais e 

os gases liberados em processos industriais ou por motores.  

Maior fabricante de azeite de palma na América Latina, Grupo Agropalma produz biodiesel 

de alta qualidade.  
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Óleo de cozinha usado abastece veículos 

ONG Morro da Cutia desenvolve tecnologia social que evita o descarte do produto no meio 

ambiente e cria alternativa barata e ambientalmente sustentável de geração de energia. Projeto 

recebeu prêmio da Fundação Banco do Brasil em 2007. 

 

 

Resíduos e dejetos agropecuários podem ser aproveitados para produção de energia 

O Brasil é um dos países com maior participação na oferta de energia de fontes renováveis. O 

desenvolvimento e o aprimoramento de tecnologias mais limpas acompanhadas de legislações 

incentivadoras, transformam as fontes renováveis em opção para um desenvolvimento 

sustentável com vantagens sociais, econômicas e ambientais. Os recursos renováveis podem 

ser obtidos de muitas fontes, entre elas: da energia solar, dos ventos (eólica) e da biomassa 

(matéria orgânica).  

 

Créditos de Carbono ou Redução Certificada de Emissões (RCE) são certificados emitidos 

quando ocorre a redução de emissão de gases do efeito estufa (GEE). Por convenção, uma 

tonelada de dióxido de carbono (CO2) equivalente corresponde a um crédito de carbono. 

Créditos de carbono criam um mercado para a redução de GEE dando um valor monetário à 

redução da poluição. O mercado ficou estabelecido a partir da assinatura, em 1997, do 

Protocolo de Kyoto,  que estabeleceu metas de redução de emissões de dióxido de carbono 

para os países mais industrializados do planeta.  

Para que esses países consigam atingir suas metas, o protocolo lhes permite comprar os 

créditos de carbono de outras nações, como o Brasil, que também é signatário do acordo. 
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CONCLUSÃO 

 

É imprescindível que o contador desempenhe um papel fundamental na modernização e 

internacionalização de nossa economia não restringindo apenas em cuidar de contas e sim 

sendo um conselheiro nas administrações de companhias para ter grande êxito em assuntos 

sociais e tributários, operativos e ambientais. 

A Contabilidade Ambiental serve de instrumento para promover o crescimento econômico 

juntamente com o desenvolvimento sustentável de uma empresa ou entidade; ela facilita a 

integração dos aspectos ambientais no planejamento empresarial e na tomada de decisão 

operacional, a partir da seleção de indicadores e da avaliação de informações relativas ao 

desempenho ambiental da empresa; porém, a Contabilidade Tradicional insiste em 

permanecer com a visão focada apenas para os bens que a empresa possui; já a Contabilidade 

Ambiental auxilia na análise de benefícios e prejuízos que o desenvolvimento de um produto 

ou serviço pode trazer ao meio ambiente, permitindo assim, um uso mais eficaz e mais 

importante dos recursos naturais, e ainda, fornecer informações gerenciais importantes para a 

tomada de decisões. 

O principal objetivo da Contabilidade Ambiental é propiciar informações aos seus usuários, 

tanto internos quanto externos, acerca dos eventos ambientais que causaram modificações na 

situação patrimonial de uma determinada entidade, expresso monetariamente. 

Por causa da crescente escassez dos recursos naturais e a degradação da natureza, em todo o 

mundo acirrou-se o debate sobre tais situações e as medidas que serão necessárias para 

reverter tal cenário. Por isso, surgiu-se a necessidade de se conhecer o problema, não somente 

do seu aspecto macro, mas também específico, entendendo que boa parte da degradação 

ambiental se faz em decorrência dos próprios agentes de produção e serviços, ou seja, o 

"progresso a todo custo". 

E como não é possível, e nem desejável, reverter o progresso econômico e tecnológico, é 

necessário que se encontre soluções viáveis para os problemas ambientais, então, a 

Contabilidade, como ciência lógica, tem a vantagem da análise de eventos ambientais, e 

expressá-los monetariamente. 
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A utilização dos meios ambientais para a produção de bens e serviços, além de danos globais 

óbvios, tende a gerar para a entidade um certo repúdio da sociedade e dos consumidores, e é 

nesse exato momento que a gestão ambiental desempenha seu notável papel, pois, 

economicamente, ela não precisa ser encarada como um "custo a mais", mas sim, uma ótima 

oportunidade de demonstrar a responsabilidade social e ambiental, e também, melhorar sua 

imagem no mercado, e por consequência, gerar um ciclo de lucros saudáveis a médio e a 

longo prazo. 

Vale lembrar que a utilização da Contabilidade Ambiental não vai resolver os problemas 

globais, mas graças à sua capacidade de fornecer informações confiáveis, pode alertar os 

vários atores sociais para a gravidade do problema vivenciado, ajudando desta forma na 

procura de soluções gerais, e não somente financeiras e econômicas. 

Várias empresas já têm um profissional trabalhando com Contabilidade Ambiental, como 

indústrias de cimento, usinas de asfalto, e muitas outras. É uma tendência com grandes 

previsões de crescimento. As empresas querem economizar e, a partir do momento que tiver 

um responsável para contabilizar custos e benefícios de matéria-prima, ela estará 

economizando. O consumidor, por sua vez, está cada vez mais inteligente, e hoje chega a 

fazer boicote, quando acha que está sendo lesado, ou quando reconhece que determinada 

empresa está prejudicando a natureza. 

Competitividade, eficiência, qualidade, produtividade, flexibilidade de produção, inovação 

tecnológica, satisfação de clientes, cuidados com o meio ambiente são alguns tópicos que 

fazem parte das preocupações cotidianas dos gestores na atualidade. REBOLLO (2001; p.15) 

enfoca que o meio ambiente e a gestão ambiental são variáveis que se estão destacando 

presentemente no meio empresarial. 

Agora, o desafio para a contabilidade está na mudança de paradigma, para um modelo 

contábil ambiental, uma contabilidade integrada e competitiva que compreenda movimentos 

econômicos, movimentos operativos e movimentos ambientais. 

Tomando-se por base o modelo normativo NBR 14001, o Sistema de Gestão Ambiental é 

definido como a parte do sistema de gestão da organização que inclui estrutura 

organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos, 

processos e recursos para desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e manter a 
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sua Política Ambiental. 

O Sistema de Gestão Ambiental permite que a organização atinja o nível de desempenho 

ambiental por ela determinado e promova sua melhoria contínua ao longo do tempo. Consiste, 

essencialmente, no planejamento de suas atividades, visando a eliminação ou minimização 

dos impactos ao meio ambiente, por meio de ações preventivas ou medidas mitigadoras. 
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