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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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

INTRODUÇÃO 
 
 
 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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. 

  

 

 

 

 



 

 

 

“O QUE É CONTABILIDADE AMBIENTAL” 

 

 

Há uma consciência quase que universal que os recursos naturais são limitados, e 

não podem mais ser desperdiçados, sob pena de comprometimento do equilíbrio 

ecológico de nosso planeta. 

 A contabilidade como ciência 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 se 

utilizam da exploração do meio ambiente. Especificamente, tal conjunto de 

informações é denominado de “Contabilidade Ambiental”. 

 Contabilidade Ambiental, portanto, é o registro do patrimônio ambiental (bens, 

direitos e obrigações ambientais) de determinada entidade, e suas respectivas 

mutações - expressos monetariamente. 

 Seu objetivo é propiciar informações regulares aos usuários internos e externos 

acerca dos eventos ambientais que causaram modificações na situação patrimonial 

da respectiva entidade, quantificado em moeda. 

 Historicamente, a Contabilidade do Meio Ambiente passou a ter status de um novo 

ramo da ciência contábil em fevereiro de 1998, com a finalização do "relatório 

financeiro e contábil sobre passivo e custos ambientais" pelo Grupo de trabalho 

inter-governamental das Nações Unidas de Especialistas em padrões Internacionais 

de Contabilidade e relatórios (ISAR – United Nations Intergovernanmental Working 

Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting). 

A Contabilidade de Gestão Ambiental como a identificação, estimação, a análise, o 

relatório interno, e o uso dos materiais e da informação do fluxo da energia, da 

informação ambiental do custo, e de outras informações dos custos para a tomada 

de decisão convencional e ambiental dentro de uma organização. 

A aplicação da Contabilidade de Gestão Ambiental pode potenciar grandes 

poupanças de custos na gestão de resíduos, dado que os custos de manuseamento 



 

 

 

e de deposição de resíduos são relativamente fáceis de definir e de imputar a 

produtos específicos. Outros custos ambientais, incluindo os custos da conformidade 

ambiental, custos legais, deterioração da imagem da empresa, e riscos e 

responsabilidade ambiental, são mais difíceis de avaliar. 

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 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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DA CONTABILIDADE AMBIENTAL  

 

Em decorrência da crescente escassez de recursos naturais e da degradação da 

natureza, em todo o mundo acirrou-se o debate econômico, político e social sobre 

tais situações e as medidas necessárias à reversão deste cenário. Daí a 

necessidade de se conhecer o problema não somente sob seus aspectos mais 

amplos – mas também específicos: boa parte da degradação ambiental é 

decorrência dos próprios entes de produção de bens e serviços – o chamado 

“progresso a todo custo”.  

Como não é possível (nem desejável) reverter o progresso, pois os sistemas 

econômicos necessitam atender à demanda de bilhões de pessoas do planeta terra 

– há de se encontrar respostas às tais questões mediante um amplo e contínuo 

trabalho de aferição dos eventos ambientais por todos agentes (governo, entidades 

privadas e ONG`s) – daí a contabilidade, como ciência, tem a vantagem de oferecer 

meios de aferição econômica de tais políticas.  

A utilização irresponsável de meios naturais para a produção de bens e serviços, 

além dos danos ambientais óbvios, tende a gerar para a entidade que o provocou o 

repúdio da sociedade e dos consumidores. Economicamente, a gestão ambiental 

não precisa ser encarada como “um custo a mais”, mas uma ótima oportunidade de 

demonstrar a responsabilidade social e melhorar a imagem mercadológica – e, por 

conseguinte – gerar um saudável ciclo de lucros sustentáveis a médio e longo prazo. 

A Contabilidade Ambiental é o processo que facilita as decisões relativas à atuação 

ambiental da empresa a partir da seleção de indicadores e análises de dados, da 

avaliação destas informações com relação aos critérios de atuação ambiental, da 

comunicação, e da revisão e melhora periódica de tais procedimentos. 

As inovações trazidas pela Contabilidade Ambiental estão associadas a pelo menos 

três temas: 

 - a definição do custo ambiental; 

 - a forma de mensuração do passivo ambiental, com destaque para o decorrente de 



 

 

 

ativos de vida longa, e; 

 - a utilização intensiva de notas explicativas abrangentes e o uso de indicadores de 

desempenho ambiental, padronizados no processo de fornecimento de informações 

ao público. 

Junto a essas variáveis, se encontra ainda o respeito ao meio ambiente, cuja 

incidência econômica, sócio-jurídica e cultural está fora de toda dúvida e cujo 

impacto deve ser reconhecido na Contabilidade. 

A Contabilidade não vai resolver os problemas ambientais, mas face à sua 

capacidade de fornecer informações, pode alertar os vários atores sociais para a 

gravidade do problema vivenciado, ajudando desta forma na procura de soluções. 

 

 

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 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. 

 

CLASSIFICAÇÃO DA CONTABILIDADE AMBIENTAL 

A EPA (2002) classifica os tipos de Contabilidade Ambiental conforme o quadro 

abaixo: 

Tipos de Contabilidade 

Ambiental 

Enfoque Dirigido a usuário 

a) Contabilidade Nacional Macroeconômico, Economia 

Nacional 

Externo 

b) Contabilidade 

Financeira 

A empresa Externo 

c) Contabilidade Gerencial 

ou de Custos 

A empresa, Departamentos, 

Linha de Produção, etc 

Interno 

Fonte: http://es.inel.gov/partners/acctg/acctg.htm 

Contabilidade Nacional – é uma medida macroeconômica. O termo Contabilidade 

Ambiental está referido na Economia Nacional. Por exemplo: o termo Contabilidade 

Ambiental pode ser usada em unidades físicas ou monetárias de acordo com 

o consumo de Recursos Naturais da Nação, sejam renováveis ou não renováveis. 

Neste contexto, a Contabilidade Ambiental tem sido denominada "Contabilidade de 

Recursos Naturais". 

Contabilidade Financeira – relacionada com a preparação dos estados financeiros 

que estão baseados de acordo com os Financial Accounting Standards Board 

(FASB) y a los Generally Accepted Accounting Principles ( GAAP). A Contabilidade 

Ambiental, neste contexto, está referida à estimação e informação das 



 

 

 

responsabilidades ambientais e os custos do ponto de vista financeiro. 

Contabilidade Gerencial – é o processo de identificação, compilação e análise de 

informação, principalmente para propósitos internos. Está dirigida à administração 

dos custos, em especial para tomada de decisões administrativas no âmbito da 

produção e outro. 

Neste sentido, podemos determinar que existem três possíveis contextos onde se 

aplica o termo Contabilidade Ambiental, um aplicado na Contabilidade Nacional, 

englobando aspectos macroeconômicos, e os outros dois relacionados mais à 

realidade microeconômica, com uma unidade empresarial, que é a que nos 

interessa. 

 

Custos, Ativo, Passivo e Notas Explicativas Ambientais 

a) Os custos ambientais representam aplicação direta ou indireta no sistema de 

gerenciamento 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) 

 

Gastos ambientais  

Gasto ou dispêndio é um conceito entendido por Bruni e Fama (2002, p. 25), como:  

Sacrifício financeiro que a entidade arca para a obtenção de um produto ou serviço 

qualquer. Segundo a contabilidade, serão em última instância classificados como 

custos ou despesas, a depender de sua importância na elaboração do produto ou 

serviço. Alguns gastos podem ser temporariamente classificados como 

investimentos e, à medida que forem consumidos, receberão a classificação de 

custos ou despesa. 

 

Custos Ambientais  

Segundo Padovezi (2000, p. 222):  

Custos são gastos, não investimentos, necessários para fabricar os produtos da 

empresa. São os gastos efetuados pela empresa que farão nascer os seus produtos. 

Portanto, podemos dizer que os custos são os gastos relacionados aos seus 

produtos, posteriormente ativados quando os produtos objeto desses gastos forem 

gerados. De modo geral, são os gastos ligados à área industrial da empresa.  

Segundo Ribeiro, Gonçalves e Lima (2002, p. 05), custos ambientais são os 

consumos de recursos ocorridos na área de produção, mas voltados 

especificamente ao controle e preservação ambiental, tais como todos os insumos 

inseridos no processo operacional que tenham pôr objetivo preciso a eliminação ou 

redução de poluentes.  

Rocha e Ribeiro (apud WERNKE, 2005) assinalam que os custos ambientais são 

gastos realizados pela empresa para reduzir ou eliminar os efeitos negativos do seu 

sistema operacional sobre o meio ecológico. Os investimentos nesta área têm 



 

 

 

recebido ênfase expressiva, necessitando, portanto, de serem incluídos nas 

estratégias da gestão econômica das empresas.  

Assim, os Custos Ambientais representam todo empenho, todo o esforço direta ou 

indiretamente vinculado a qualquer gasto, independentemente de desembolso, 

relativo a bens e/ou serviços que visem, única e exclusivamente a preservação do 

meio ambiente.  

Para Kraemer (2005), a identificação dos custos ambientais ainda é de difícil tarefa, 

já que não se pode mensurar muito de seus componentes, tidos como intangíveis. O 

que ocorre, na realidade, é mais uma identificação e mensuração dos custos 

referentes aos fatores externos, ocasionados pelos impactos decorrentes da má 

utilização do meio ambiente, ou a apuração dos custos envolvidos na sua 

preservação. Esses poderão ser incorporados ao custo total, à medida que vão 

ocorrendo, nas empresas em que realmente se faz uma gestão ambiental eficiente. 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS CUSTOS AMBIENTAIS 

Os custos ambientais classificam-se sob os seguintes aspectos:  

Custos de Prevenção – destinados à redução da quantidade de poluentes expelidos 

no processo produtivo. Exemplo: investimentos em tecnologias limpas. 

Custos de Controle – destinam-se a manter as agressões ambientais dentro dos 

limites estabelecidos anteriormente. Exemplos: verificação periódica dos níveis de 

poluição. 

Custos de Correção – destinam-se às recuperações decorrentes dos danos 

causados ao meio ambiente. Exemplo: reflorestamento de áreas devastadas. 

Custos de Falhas – referem-se aos custos de falhas ocorridas no processo de 

redução, controle e corrupção da agressão ao meio ambiente. Exemplo: multas, 

sanções. 

 

Custos das Externalidades – decorrem dos impactos zerado/ pelas empresas, que 



 

 

 

poderão no futuro, vir se tornar importantes. Exemplo: danos causados saúde pela 

poluição atmosférica. 

 

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 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. 

Os custos ambientais devem ser reconhecidos no período em que forem 



 

 

 

identificados pela primeira vez. Em alguns casos um custo ambiental pode estar 

relacionado a danos que ocorreram em períodos anteriores. Por exemplo, danos 

ambientais causados a uma propriedade antes de sua aquisição, um acidente 

acontecido em período anterior e que agora requer limpeza, disposição ou 

tratamento de um lixo tóxico criado em um período anterior. 

 

Ativo Ambiental 

 

O ativo, em uma de suas definições mais completas: “Compreende os bens e os 

direitos da entidade expressos em moeda.” 

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 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 longo prazo, desde que constituam benefícios ou ações que irão refletir nos 

exercícios seguintes. 

Ativos Ambientais são os bens adquiridos pela companhia que têm como finalidade 

controle, preservação e recuperação do meio ambiente. Neste sentido, RIBEIRO & 

GRATÃO (2000; p.4) dizem que recebem tal classificação parte dos estoques, 

especificamente aqueles destinados à finalidade referida. Tais estoques podem ser 

compostos por insumos que serão utilizados diretamente no processo produtivo, 

principalmente pelos que serão utilizados diretamente no processo produtivo, para 

eliminar, durante os procedimentos operacionais, o surgimento de resíduos 

poluentes. Podem ser itens que serão consumidos pós-operação, de forma a realizar 

a limpeza dos locais afetados ou a purificar os resíduos produtivos, como as águas, 

os gases, os resíduos sólidos que serão depostos, de alguma forma, no meio 

ambiente natural. 

Existem algumas polêmicas na identificação dos ativos ambientais, devido o 

surgimento das "tecnologias limpas". Para RIBEIRO & GRATÃO (2000; p.4), essas 



 

 

 

tecnologias compreendem novos meios de produção, dotados de mecanismos que 

impedem a produção de refugos. Tratando-se de meios de produção e 

transformação, são ativos operacionais propriamente ditos e não ativos ambientais. 

Os ativos operacionais podem sofrer desgaste acelerado em função de sua 

exposição obrigatória ao meio ambiente poluído. Nesse caso, de acordo com 

RIBEIRO & GRATÃO (2000; p.4), os efeitos do diferencial de vida útil, provocado por 

tal exposição, deve ser considerado como custo ambiental, dado que reflete as 

perdas decorrentes do meio ambiente poluído. Essa situação ficará patente nos 

casos em que os ativos possam ser comprados, com seus pares instalados, em 

ambientes menos afetados pela poluição. 

As características dos ativos ambientais são diferentes de uma organização para 

outra, pois a diferença entre os vários processos operacionais das distintas 

atividades econômicas devem compreender todos os bens utilizados no processo de 

proteção, controle, conservação e preservação do meio ambiente. 

Os Ativos Ambientais, todos decorrentes de investimentos na área do meio 

ambiente, deverão ser classificados em títulos contábeis específicos, identificando, 

de forma adequada, os estoques ambientais, o ativo permanente imobilizado 

ambiental e o diferido ambiental. 

Os bens, cuja classificação se der no ativo permanente imobilizado ambiental e ativo 

permanente diferido ambiental, exceto aqueles de vida útil inferior a 365 (trezentos e 

sessenta e cinco) dias, cujos valores serão excluídos, quando da apuração do Lucro 

Real, estão sujeitos à depreciação/amortização. 

 

Passivo Ambiental 

“O Passivo Ambiental compreende basicamente as obrigações a pagar, ou seja, as quantias 

que a empresa deve a terceiros.”  

Representa toda e qualquer obrigação de curto e longo prazo, destinados única e 

exclusivamente a promover investimentos em prol de ações relacionadas à extinção 

ou amenização dos danos causados ao meio ambiente, inclusive percentual do lucro 



 

 

 

do exercício, com destinação compulsória, direcionado a investimentos na área 

ambiental. 

SPROUSE & MOONITZ, apud KRAEMER (2000; p. 22) afirmam que passivos são 

obrigações que exigem a entrega de ativos ou prestação de serviços em um 

momento futuro, em decorrência de transações passadas ou presentes. 

Passivos ambientais, referem-se segundo MARTINS & DE LUCA (1994; p.27), a 

benefícios econômicos, que serão sacrificados em função de obrigações contraídas 

perante terceiros, para preservação e proteção ao meio ambiente. Têm origem em 

gastos relativos ao meio ambiente, que podem se constituir em despesas do período 

atual ou anteriores, aquisição de bens permanentes, ou na existência de riscos de 

esses gastos virem a se efetivar (contingências). 

Os Passivos Ambientais, conforme RIBEIRO & GRATÃO (2000; p.5), ficaram 

amplamente conhecidos pela sua conotação mais negativa, ou seja, as empresas 

que o possuem agrediram significativamente o meio ambiente e, dessa forma, têm 

que pagar vultosas quantias a título de indenização de terceiros, de multas e para a 

recuperação de áreas danificadas. 

As autoras colocam como exemplo: a) os gastos assumidos pela Exxon, no caso do 

acidente com o petroleiro Valdez, no Alaska; b) o caso da Petrobrás, na década de 

80, no qual a região de Cubatão, no interior do Estado de São Paulo, foi seriamente 

afetada pelo vazamento de óleo, que culminou com a explosão de várias moradias; 

e c) mais recente, em janeiro de 2000, o vazamento nas instalações da mesma 

empresa que provocou o derramamento de milhares de litros do óleo no mar na Baía 

da Guanabara, causando a morte de várias espécies de aves e peixes, além de 

afetar seriamente a vida das populações locais que viviam da atividade pesqueira. 

Tais situações exigiram enormes gastos dessas empresas e, o que é pior, gastos 

imediatos, sem qualquer forma de planejamento, o que afeta drasticamente qualquer 

programação de fluxo de disponibilidades, independentemente do porte da 

organização. Tão alto quanto os custos dos recursos físicos necessários para a 

reparação dos danos provocados pelas referidas situações, ou até mais, são os 

gastos requeridos para retração da imagem da empresa e de seus produtos, 

essencialmente, quando tais eventos são alvo da mídia e da atenção dos 



 

 

 

ambientalistas e ONGs. 

Deve-se ressaltar que os passivos ambientais, como dizem as autoras, não têm 

origem apenas em fatos de conotação tão negativa. Eles podem ser originários de 

atitudes ambientalmente responsáveis como os decorrentes da manutenção de 

sistema de gerenciamento ambiental, os quais requerem pessoas (que recebem 

uma remuneração) para a sua operacionalização. Tais sistemas exigem ainda a 

aquisição de insumos. Máquinas, equipamentos, instalações para funcionamento, o 

que, muitas vezes, será feito na forma de financiamento direto dos fornecedores ou 

por meio de instituição de crédito. 

Esses são os passivos que devem dar origem aos custos ambientais, já que são 

inerentes à manutenção normal do processo operacional da companhia. 

Para JUNIOR (1999; p.6), um Passivo Ambiental deve ser reconhecido, quando 

existe uma obrigação por parte da empresa que incorreu em um custo ambiental 

ainda não desembolsado, desde que atenda ao critério de reconhecimento como 

uma obrigação. Portanto, esse tipo de passivo é definido como sendo ma obrigação 

presente que surgiu de eventos passados. 

O IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, de acordo com a Norma e 

Procedimentos de Auditoria NPA-11 – Balanço e Ecologia (ICBRASIL, 1996), conceitua o 

Passivo Ambiental como: “Toda agressão que se praticou ou prática contra o meio ambiente 

e consiste no valor dos investimentos necessários para reabilitá-lo”. 

 

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  

O balanço patrimonial tem por finalidade apresentar a posição financeira e 

patrimonial da empresa em determinado momento. (IUDÍCIBUS e outros, 2000, p. 

34).  

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. 

Para tanto, além de adaptar seu plano de contas para registrar suas operações na 

área ambiental, a partir do próximo exercício, pretende apresentar seus gastos num 

modelo de evidenciação, desenvolvido por Paiva (2003, p. 128), que busca 

identificar os gastos ambientais, classificando-os em preventivos, remediáveis e 

irremediáveis.  

Preventivos são investimentos que a empresa faz em equipamentos ou ações no 

sentido de prevenir danos ambientais futuros, tais como, tratamento de efluentes e 

resíduos industriais. Remediáveis são os gastos efetuados na correção ou 

remediação de danos ocorridos ao meio ambiente, tais como reflorestamento, 

recuperação de áreas de despejo de lixo, etc. Gastos irremediáveis são aqueles que 

a empresa pode considerar como perda, normalmente causada por depredação do 

meio ambiente de forma irreparável, gerando multa e penalidades para a empresa. 



 

 

 

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 



 

 

 

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. 

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. 



 

 

 

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 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. 

As atividades de cunho ambiental, de acordo com WERNKE (2001; p.46), passaram 

a ser, mercadologicamente, estratégicas por uma razão fundamental: influenciam 

substancialmente a continuidade da empresa, em decorrência do significativo efeito 

que exercem sobre o resultado e a situação econômico-financeira. Isso porque seus 

impactos podem culminar na exclusão desta do mercado, basicamente em função 

da perda de clientes para concorrentes que ofertem produtos e processos 

ambientalmente saudáveis; da perda de investidores potenciais, que estejam 

preocupados com a questão ecológica global e com a garantia de retorno de seus 

investimentos; de restrições creditícias no mercado financeiro, atualmente 

pressionado pelas co-obrigações ambientais; ou de penalidades governamentais de 

natureza decisiva, como imposição de encerramento das atividades, ou multas de 

valores substanciais e de grande impacto no fluxo de caixa das companhias. 

As informações sobre o provável futuro ambiental da empresa podem ser utilizadas 

para encorajar operações prudentes e defensivas de redução de resíduos, através 

da melhora das práticas de fabricação, embarque e disposição. Podem oferecer 

informações estratégicas em termos de diversificação de produção, investimento em 

pesquisa e tecnologias e, até mesmo, sinalização para mudança de rota nos 

negócios. Podem, ainda, influenciar agências reguladoras e formadores de políticas 

públicas, subsidiar o programa de gerenciamento de risco e dar transparência a 

riscos ocultos em fusões e aquisições. Haverá vantagens na negociação com 

seguradoras, na determinação de níveis adequados de reservas financeiras e na 

reformulação da estratégia da companhia e práticas gerenciais. 

Para WERNKE (2001; p.47), na gestão ambiental, o primeiro passo para conquistar 

a vantagem competitiva em custos é eliminar o desperdício. 



 

 

 

PORTER & LINDE (1995) dizem que as empresas dificilmente estão cientes do 

custo da poluição em termos de desperdícios de recursos, de esforços e diminuição 

de valor para o consumidor. Nesse caso, a empresa deve avaliar o seu processo, 

mediante uma auditoria ambiental, enfocando os custos desnecessários (gastos 

excessivos de água e energia). Portanto, o controle de custos pode ser usado como 

ferramenta para prevenir futuros impactos ambientais. Dizem ainda que, otimizando 

custos, a empresa garante aumento de produtividade e proporciona maior saúde 

financeira, assegurando sua continuidade operacional. Necessita ainda, a empresa, 

oferecer um preço competitivo que pode ser conseguido por um custo inferior ao da 

concorrência. 

Quanto ao aspecto do posicionamento estratégico, em termos de diferenciação, 

WERNKE (2001; p.47) diz que a variável ambiental pode ser usada, principalmente 

para situar o produto ou a empresa, de forma a distinguir-se dos concorrentes, 

justamente pela ênfase na preocupação ambiental. Diz ainda que o uso de materiais 

recicláveis, o financiamento a programas de preservação do meio ambiente, o 

tratamento de dejetos oriundos de sua própria linha de produção etc. podem servir 

como sinalizador perante os consumidores, da preocupação da empresa com a 

questão ambiental. 

Neste sentido, os gestores necessitam identificar e alocar custos ambientais, de 

maneira que as decisões de investimentos estejam baseadas em custos e 

benefícios adequadamente medidos. 

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 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. 

Os instrumentos de gestão ambiental objetivam melhorar a qualidade ambiental e o 

processo decisório. São aplicados a todas as fases dos empreendimentos e poder 

ser: preventivos, corretivos, de remediação e pró-ativos, dependendo da fase em 

que são implementados. De acordo com Fernandes (2000), os principais 

instrumentos de gestão ambiental, destacamos: 

a)     O Estudo de Impacto Ambiental (EIA)  

b)     Avaliação do Impacto Ambiental (AIA) 

c)      Auditoria Ambiental 

d)     O Capital Natural 

 



 

 

 

PRINCÍPIOS DE GESTÃO AMBIENTAL 

Princípios, em uma visão simplista, são políticas básicas de ação. São 

direcionamentos de onde partem todas as ações e políticas secundárias. Há 

algumas diferenças entre os princípios de gestão ambiental pública e privada, mas 

ambos são formulados por necessidade de resolver problemas ambientais que 

afetam a sociedade, seja por interesse econômico, social, ou cultural. 

A gestão ambiental internacional, como já referido anteriormente, baseia-se 

principalmente nos princípios da 

Declaração do Rio, na Agenda 21, nos preceitos ditados por organismos 

internacionais como a ONU, ISO e OMC, podendo-se incluir também as exigências 

de organizações financeiras internacionais como o Banco Mundial e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento. 

A  Constituição  Federal    Brasileira    estabelece    que “Todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado”, sendo este o primeiro de todos os 

princípios que regem a política ambiental no país. Qualquer ato ou ação contrária a 

este princípio básico é ilegal. Outros princípios estabelecidos na Constituição são: o 

da sustentabilidade, impondo-se ao poder público e, à coletividade, o dever de 

defender e preservar o ambiente para a presente e futuras gerações; e o da 

responsabilidade ambiental, imputando o ônus da recuperação dos impactos e 

danos ambientais ao agente causador dos impactos ou danos ambientais. Os 

demais princípios básicos da gestão ambiental pública brasileira, derivados dos três 

primeiros, são estabelecidos na lei 6938/81, em seu Artigo 2°, como segue: 

Art. 2º. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 
propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 
desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança 
nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os 
seguintes princípios: 

 

I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, 
considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser 
necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso 
coletivo; 



 

 

 

 

II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 
 

III - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; 
 

IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas 
representativas; 

 

V - controle e zoneamento das atividades potencial ou 
efetivamente poluidoras; 

 

VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas 
para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais; 

 

VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental; 
 

VIII - recuperação de áreas degradadas; 

 

IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação; 
 

X - educação ambiental a todos os níveis do ensino, inclusive a 
educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação 
ativa na defesa do meio ambiente. 

 

Na área privada a gestão ambiental é fator de competição comercial devido à 

tendência da maioria das pessoas em preferir produtos e serviços ambientalmente 

corretos. Além disso, contratos de comércio internacional são facilitados para a 

organização que adota sistemas de gestão baseados em normas reconhecidas 

internacionalmente como as da ISO e do FSC20. 

A gestão ambiental privada, conforme as normas da ISO série 1400021, no âmbito 

exclusivamente empresarial, tem entre seus princípios, mas não se limitando à 

estes: 

 



 

 

 

Reconhecer que a gestão ambiental se encontra entre as mais altas 
prioridades da organização; 

 

Estabelecer e manter comunicação com as partes interessadas 
internas e externas; 

 

Determinar os requisitos legais aplicáveis e os aspectos ambientais 
associados às atividades, produtos ou serviços da organização; 

 

Desenvolver o comprometimento da administração e dos 
empregados no sentido da proteção ao meio ambiente, com uma 
clara definição de responsabilidades e responsáveis; 

 

Estimular o planejamento ambiental ao longo do ciclo de vida do 
produto ou do processo; 

 

Estabelecer um processo que permita atingir os níveis de 
desempenho visados; 

 

Prover recursos apropriados e suficientes, incluindo treinamento 
para atingir os níveis de desempenho visados, de forma contínua; 

 

Avaliar o desempenho ambiental com relação à política, objetivos e 
metas ambientais da organização, buscando aprimoramentos, onde 
apropriado; 

 

Estabelecer um processo de gestão para auditar e analisar 
criticamente o SGA e para identificar oportunidades de melhoria do 
sistema e do desempenho ambiental resultante; 

 

Estimular prestadores de serviços e fornecedores a estabelecer um 
SGA. 

 

Os princípios de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) em organizações, de 

acordo com as normas ISO da série 1400022, são os seguintes: 

 

Principio 1 - Comprometimento e política 

 



 

 

 

É recomendado que uma organização defina sua política ambiental e 
assegure o comprometimento com o seu SGA. 

 

Principio 2 - Planejamento 

 

É recomendado que uma organização formule um plano para 
cumprir sua política ambiental. 

 

Principio 3 - Implementação 

 

Para uma efetiva implementação, é recomendado que uma 
organização desenvolva a capacitação e os mecanismos de apoio 
necessários para atender sua política, seus objetivos e metas 
ambientais. 

 

Principio 4 - Medição e avaliação 

 

É recomendado que uma organização mensure, monitore e avalie 
seu desempenho ambiental. 

 

Principio 5 - Análise critica e melhoria 

 

É recomendado que uma organização analise criticamente e 
aperfeiçoe continuamente seu sistema de gestão ambiental, com o 
objetivo de aprimorar seu desempenho ambiental global. 

 

Com isto em mente, o SGA é melhor visto como uma estrutura 
organizacional, que se recomenda ser continuamente monitorada e 
periodicamente analisada criticamente, a fim de que se possam 
dirigir da organização, em resposta à mudança de fatores internos e 
externos. É recomendado que cada pessoa da organização aceite 
sua responsabilidade quanto a melhorias ambientais. 

 

A política de gestão ambiental privada, nos termos das normas ISO, portanto, tem 

como princípio escutar os setores da sociedade envolvidos, clientes, governo, 

fornecedores, trabalhadores, acionistas, vizinhos, etc, para criar um sistema de 

gestão dos aspectos ambientais de seus processos e produtos, melhorando-o 

continuamente. 



 

 

 

INSTRUMENTOS DAS POLÍTICAS DE GESTÃO AMBIENTAL 

 

Os instrumentos de políticas ambientais têm como finalidade levar ao cumprimento 

de estratégias de economia e proteção dos recursos ambientais. 

 

INSTRUMENTOS DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (PNMA) 

 

Conforme o disposto na Lei Nº 6.938/81, em seu Artigo 2°, e modificações 

posteriores, os instrumentos da PNMA são: 

 

I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 

 

II - o zoneamento ambiental; (Regulamento) 

 

III - a avaliação de impactos ambientais; 

 

IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente 
poluidoras; 

 

V - os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou 
absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental; 

 

VI - a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder 
Público federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção 
ambiental, de 

relevante interesse ecológico e reservas extrativistas; (Redação dada pela 
Lei nº 7.804, de 18.07.89) 

 

VII - o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente; 

 

VIII  -  o  Cadastro  Técnico  Federal  de  Atividades  e 
 

Instrumento de Defesa Ambiental; 

 



 

 

 

IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias do não cumprimento 
das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação 
ambiental. 

 

X - a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser 
divulgado anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; Inciso incluído pela Lei nº 7.804, 
de 18.07.89 

 

XI - a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, 
obrigando-se o Poder Público a produzi-las, quando inexistentes; Inciso 
incluído pela Lei nº 7.804, de 18.07.89 

 

XII - o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras 
e/ou utilizadoras dos recursos ambientais. Inciso incluído pela Lei nº 7.804, 
de 18.07.89. 

No Brasil, Segundo Barreto (2001)26, a política e legislação ambiental está centrada em 

instrumentos de gestão ambiental, tais como: 

 

o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, o zoneamento 
ambiental, a criação de espaços territoriais protegidos, a avaliação 
ambiental de empreendimentos considerados potencialmente poluidores, 
o licenciamento ambiental desses empreendimentos, a participação 
pública, o incentivo ao desenvolvimento tecnológico, o sistema de 
informações ambientais, o acesso público a essas informações, entre 
outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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.   



 

 

 

 
POLÍTICAS DE GESTÃO AMBIENTAL APLICADAS À RECUPERAÇÃO DO 
MEIO FÍSICO 
 

A recuperação ambiental é um importante instrumento para controle das condições 

ambientais. A legislação a prevê, hierarquicamente,  desde  a  Constituição  Federal  

em  seu Artigo  225-§2°, citado a seguir, até o nível das instruções normativas: 

... 

§  2.º  Aquele  que  explorar  recursos   minerais  fica obrigado a 

recuperar o meio ambiente degradado, de acordo   com   solução   

técnica   exigida   pelo   órgão público competente, na forma da lei. 

A Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) ditada pela  Lei 6.938/81, em seu 

Artigo 2°, acolhe a melhoria e a recuperação  da  qualidade  ambiental  como  

objetivo,  e  a recuperação  de  áreas  degradadas  como  um  dos  seus 

princípios e, em seu Artigo 4°, imputa ao agente impactante40 a  responsabilidade 

de recuperar e/ou indenizar os impactos negativos causados e, ao usuário, à 

contribuir pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. 

A  Constituição  Federal  se  restringe  às  atividades mineradoras, mas a PNMA 

não faz restrições quanto ao tipo de  atividade degradante, portanto, todos são 

responsáveis pela recuperação dos impactos que causarem ao ambiente. 

A Lei nº 7.804 de 18/07/89, que alterou a Lei da PNMA, atribui ao IBAMA, em 

caráter supletivo da atuação do órgão estadual e municipal competentes, a 

responsabilidade pela fiscalização,  controle  e  análise  de  projetos  públicos  ou 

privados que tenham como objetivo a preservação e recuperação de recursos 

ambientais afetados por processo de exploração predatório ou poluidor. 

A Lei dos Crimes Ambientais, Lei nº 9.605/98,  prevê pena de detenção de seis 

meses a um ano e multa, para quem deixa de recuperar área pesquisada ou 

explorada, nos termos  da  autorização,  permissão,  licença,  concessão  ou 

determinação do órgão competente. 

A Resolução do CONAMA n° 237, de 19 de dezembro de 1997, que trata do 



 

 

 

licenciamento ambiental, institui, como um dos critérios para conceder licenças 

ambientais, a análise do plano de recuperação de área degradada. 

Para o Brasil, a ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, oferece as seguintes 

normas brasileiras relativas ao tema “Sistemas de gestão Ambiental”. 

NBR 14.001 – Especificações e Diretrizes para o√√√√ Uso – Esta norma fornece as 

diretrizes para as organizações com vistas à determinação das políticas ambientais 

a serem adotadas, levando em conta os requisitos legais e os impactos ambientais 

significativos. Contém os requisitos a serem auditados para fins de 

certificação/registro e/ou autodeclaração. Todos os requisitos dessa norma aplicam-

se a qualquer sistema de gestão ambiental; no entanto, a sua implantação não 

oferece garantia satisfatória a todos que a utilizarem. 

NBR 14.004 – Diretrizes Gerais sobre Princípios, Sistemas e√√√√ Técnicas de 

Apoio – Fornece às organizações as diretrizes para iniciar, manter e aprimorar um 

SGA, fortalecendo sua relação com a gestão global da organização e estabelece 

princípios que servirão de orientação aos responsáveis na execução do 

gerenciamento. 

NBR 14.010 – Princípios Gerais√√√√ – Esta norma estabelece os princípios a serem 

aplicados nas auditorias ambientais. Recomenda uma auditoria baseada em 

objetivos definidos, com base na qual o auditor-líder, mediante consulta prévia ao 

cliente, determina o escopo, a extensão e os limites dos trabalhos. 

NBR 14.011 – Procedimentos de Auditoria – Auditoria de Sistemas de√√√√ Gestão 

Ambiental – Nessa norma, os procedimentos que conduzirão os trabalhos servirão 

de base para auditorias em todos os tipos de organizações. 

NBR 14.012 – Critérios de Qualificação para Auditores√√√√ Ambientais – 

Estabelece os requisitos da qualificação do auditor e a sua experiência profissional. 

 

 

 



 

 

 

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. 

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.  

 

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. 

A Kyocera instalou a primeira cortina verde na sede da Prefeitura de Nagano, em 

2007, e logo a experiência foi replicada em unidades da Tailândia e do próprio 

Japão. 

Nos edifícios, as plantas crescem entre as treliças das janelas e paredes dos prédios 

da empresa e são capazes de filtrar os raios solares, o que reduz a absorção do 

calor e diminui a necessidade de ar condicionado nos escritórios e oficinas. 

De sobra, há também absorção de dióxido de carbono por conta da fotossíntese. 

Neste verão, as cortinas vivas da Kyocera somaram um total de 3.043 metros 

quadrados, um crescimento de quase 400% em relação ao ano passado. 

Se continuar nessa proporção, a quantidade de dióxido de carbono absorvida ao 

final da estação será de 10,6 toneladas. 

Entre as frutas e vegetais cultivados e consumidos pelos funcionários da empresa 

estão o pepino e a goya, uma fruta rica em nutriente e bastante popular na região de 

Okinawa, principalmente durante o verão, uma vez que previne a fadiga gerada pela 

calor . 

Pode-se dizer que as cortinas verdes viraram moda, a ponto de serem instaladas 

nas casas dos funcionários da Kyocera e em prédios públicos de outras partes do 

Japão. 

Em 2008, a Prefeitura de Tóquio instalou a maior do mundo em um dos seus 

edifícios oficiais. 

A cortina de 29 metros de altura cobre uma das fachadas do prédio, produz pepino e 

abóbora e reduz em quatro graus centígrados a temperatura interna dos escritórios. 

 

 



 

 

 

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 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 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.  

  

 
A sobra do dendê deixou de ir para o lixo e passou a ser transformado em biodiesel  

 

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

biodiesel de alta qualidade.  

 

Óleo de cozinha usado abastece veículos 

Projeto adapta motores para utilizarem óleo vegetal no Rio Grande do Sul.  

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).  

 

 

CALCULANDO A EXAUSTÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS 

Segundo Gouveia (1976), o método para calcular a exaustão de recursos minerais 

ou florestais é idêntico ao método de depreciação pela estimativa de produção. 

Consiste em obter o valor da exaustão por unidade, e multiplicá-lo pela quantidade 

extraída em cada ano, até a exaustão total dos recursos. A vida útil, no caso de 

recursos minerais e florestais, é determinada pela estimativa de unidades de 

produção que serão extraídos dessas fontes.Exemplificando, suponhamos uma 

jazida do minério Z adquirida por $100.000,00, sendo estimada sua capacidade em 

800.000 toneladas (vida útil).O valor de exaustão de cada tonelada será:$ 100.000 = 

$ 0,125 por tonelada 800.000 t Supondo que no primeiro ano sejam extraídas 

200.000 toneladas de minério, o valor da exaustão desse ano seria de $ 25.000 

(200.000 t x $ 0,125). Sendo extraídas 120.000 toneladas no segundo ano, a 

exaustão será de $ 15.000.Quando a jazida estiver completamente esgotada, o valor 

da exaustão total corresponderá ao custo histórico da jazida.A exaustão dos 

recursos naturais vai prejudicar o meio ambiente como,também, a empresa que faz 

uso destes recursos como matéria prima.Com a escassez de matéria-prima utilizada 

pela empresa ela gerará ineficácia por não satisfazer suas necessidades e também, 

como isto, gerará ineficácia nomeio ambiente por exaurir os recursos naturais. 

Créditos de Carbono são certificados que autorizam o direito de poluir. O princípio é 

simples. As agências de proteção ambiental reguladoras emitem certificados 

autorizando emissões de toneladas de dióxido de enxofre, monóxido de carbono e 

outros gases poluentes. Inicialmente, selecionam-se indústrias que mais poluem no 



 

 

 

País e a partir daí são estabelecidas metas para a redução de suas emissões. A 

empresas recebem bônus negociáveis na proporção de suas responsabilidades. 

Cada bônus, cotado em dólares, equivale a uma tonelada de poluentes. Quem não 

cumpre as metas de redução progressiva estabelecidas por lei, tem que comprar 

certificados das empresas mais bem sucedidas. O sistema tem a vantagem de 

permitir que cada empresa estabeleça seu próprio ritmo de adequação às leis 

ambientais. Estes certificados podem ser comercializados através das Bolsas de 

Valores e de Mercadorias, como o exemplo do Clean Air de 1970, e os contratos na 

bolsa estadunidense.  

 

Crédito de Carbono 

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. 

Uma tonelada de CO2 equivalente corresponde a um crédito de carbono. 

O CO2 equivalente é o resultado da multiplicação das toneladas emitidas do GEE 

(Gases do Efeito Estufa) pelo seu potencial de aquecimento global. O potencial de 

aquecimento global do CO2 foi estipulado como 1. O potencial de aquecimento 

global do gás metano é 21 vezes maior do que o potencial do CO2, portanto o CO2 

equivalente do metano é igual a 21. Portanto, uma tonelada de metano reduzida 

corresponde a 21 créditos de carbono. 



 

 

 

Potencial de aquecimento global dos GEE: 

 

* CO2 - Dióxido de Carbono = 1 

* CH4 - Metano = 21 

* N2O - Óxido nitroso = 310 

* HFCs - Hidrofluorcarbonetos = 140 ~ 11700 

* PFCs - Perfluorcarbonetos = 6500 ~ 9200 

* SF6 - Hexafluoreto de enxofre = 23900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 

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. 
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ANEXOS 

 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

(artigos relacionados ao ambiente) 
 
 

..., 
 
Art. 5.º Todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no  País  
a inviolabilidade 
do   direito   à   vida,   à   liberdade,   à   igualdade,   à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
 
... 
 
LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação   popular   que   vise   a   anular   
ato   lesivo   ao patrimônio público ou de  entidade de que o Estado participe,   à    
moralidade   administrativa,   ao   meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, 
ficando o autor,  salvo  comprovada  má-fé,   isento  de  justas judiciais e do ônus da 
sucumbência; 
 
... 
 
Art.   23.   É   competência   comum   da   União,   dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
 
... 
 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 
 
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 
 
... 
 
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao  Distrito 
Federal legislar concorrentemente sobre: 
... 
 
VI  -  florestas,  caça,  pesca,  fauna,  conservação  da natureza,  defesa  do  solo  e  dos  
recursos  naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; 
 
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor,  a  bens  e  direitos   de  
valor  artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 

... 
 
II   -   utilização   adequada   dos   recursos   naturais disponíveis e preservação do meio 
ambiente; 
 

... 
 

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão  e  a  
informação,  sob   qualquer  forma, processo ou veículo não  sofrerão 
qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. 

 

... 
 

§ 3.º Compete à lei federal: 
 

... 
 

II  -  estabelecer  os  meios  legais  que  garantam  à pessoa e à família a 
possibilidade de se defenderem de programas ou  programações de rádio e 



 

 

 

televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da propaganda  
de  produtos,  práticas  e   serviços  que possam ser nocivos à saúde e ao 
meio ambiente. 

 
...CAPÍTULO VI 

 
DO MEIO AMBIENTE 

 
Art.   225.   Todos   têm   direito   ao   meio   ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de  uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida, impondo- se  ao  poder  público  e  à  coletividade  o  dever  de defendê-
lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

 
§  1.º  Para  assegurar  a  efetividade  desse   direito, incumbe ao poder público: 

 
I  -  preservar  e  restaurar  os  processos  ecológicos essenciais e prover o 
manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 

 
II   -  preservar  a  diversidade  e  a   integridade   do patrimônio genético do 
País e fiscalizar as entidades dedicadas  à  pesquisa   e   manipulação  de  
material genético; 

 
III  -  definir,  em  todas  as  unidades  da  Federação, espaços  territoriais  e  
seus   componentes  a  serem especialmente   protegidos,  sendo  a  alteração  
e  a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização 
que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 

 
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade  
potencialmente  causadora  de  significativa degradação  do  meio   
ambiente,   estudo  prévio  de impacto ambiental, a que se dará publicidade; 
 
V  -  controlar  a  produção,  a  comercialização  e  o emprego  de  técnicas,  
métodos  e  substâncias  que comportem risco para a vida, a qualidade de 
vida e o meio ambiente; 
 
VI  -  promover  a  educação  ambiental  em  todos  os níveis de ensino e a 
conscientização  pública para a preservação do meio ambiente; 
 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em  risco sua função ecológica,  provoquem  a   extinção  de  
espécies  ou submetam os animais a crueldade. 
 
§  2.º  Aquele  que  explorar  recursos   minerais  fica obrigado a recuperar o 
meio ambiente degradado, de acordo   com   solução   técnica   exigida   pelo   
órgão público competente, na forma da lei. 
 
§ 3.º As condutas e atividades consideradas  lesivas ao  meio ambiente 
sujeitarão os  infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a
 sanções penais e administrativas,  independentemente da 
obrigação de reparar os danos causados. 
 
§   4.º   A   Floresta   Amazônica   brasileira,   a   Mata Atlântica, a Serra do 
Mar, o Pantanal Mato-Grossense e  a  Zona  Costeira  são  patrimônio  
nacional,  e  sua utilização   far-se-á,   na   forma   da   lei,   dentro   de 
condições  que  assegurem  a  preservação  do  meio ambiente,   inclusive  
quanto  ao  uso  dos  recursos naturais. 
 
§   5.º   São   indisponíveis   as   terras   devolutas   ou arrecadadas pelos

 Estados,  por ações discriminatórias, 
 necessárias à proteção  dos ecossistemas naturais. 

 
§  6.º  As  usinas  que  operem  com  reator   nuclear deverão ter sua 
localização definida  em  lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. 



 

 

 

 
DECLARAÇÃO DO RIO SOBRE AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO 
 

A Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e 
Desenvolvimento, 

 
Tendo se reunido no Rio de Janeiro de 3 a 4 de Junho de 1992, 

 
Reafirmando   a   Declaração   da   Conferência   das Nações  Unidas  
sobre  o  Desenvolvimento  Humano, adotada em Estocolmo em 16 de 

Junho de 1972 63, e 
dando-lhe continuidade, 

 
Com  o  objetivo  de  estabelecer  uma  nova  parceria global eqüitativa 
através da criação de  novos níveis de  cooperação  entre  Estados,   
setores  chaves  da sociedade e dos povos, 

 
Trabalhando em direção a acordos internacionais com respeito  aos  
interesses  de  todos  e   proteção  da integridade  dos  sistemas   
globais   ambiental  e  de desenvolvimento, 

 
Reconhecendo a natureza integral e interdependente da Terra, nosso lar, 

Proclama que: 
Princípio 1 

 
Os Seres Humanos são o centro das  preocupações com o desenvolvimento 
sustentável. Todos têm direito a uma vida saudável e produtiva em harmonia 
com a natureza. 

 
Princípio 2 

 
Os Estados têm, em acordo com a Carta das Nações Unidas  e  os  princípios  
de  direito   internacional,  o direito soberano de explorar seus próprios recursos 
de acordo  com  suas  próprias políticas ambiental e de desenvolvimento, e a 
responsabilidade de  garantir que as atividades dentro de sua jurisdição ou 
controle não causam prejuízo ao ambiente de outros Estados ou de áreas 
além dos limites de jurisdição nacional. 

 
Princípio 3 

 
O  direito ao desenvolvimento deve ser  exercido de forma a encontrar 
equivalência quanto ao atendimento das necessidades em  termos de 
desenvolvimento e ambientais das gerações atual e futuras. 

 
Princípio 4 

 
Para se  alcançar  o  desenvolvimento  sustentável,  a proteção ambiental deve 
constituir parte integrante do processo   de   desenvolvimento   e   não   pode   
ser considerada isoladamente deste. 

 
Princípio 5 

 
Todos os Estados e todos os povos devem cooperar na tarefa essencial de 
erradicação da  pobreza como requisito   indispensável   para    o    
desenvolvimento sustentável, de forma a  reduzir as disparidades nos 
padrões de vida e melhor satisfazer as necessidades da maioria das pessoas 
do mundo. 

 
Princípio 6 

 
A situação especial e necessidades dos  países  em desenvolvimento, 
particularmente a menos desenvolvido e ao mais  ambientalmente vulnerável, 



 

 

 

deve ser dada  especial prioridade. Ações internacionais no  campo do 
ambiente e desenvolvimento devem   também   ser  endereçadas aos 
interesses e necessidades de todos os países. 

 
Princípio 7 

 
Os   Estados  devem  cooperar  em  um   espírito  de parceria global para 
conservar, proteger e restaurar a saúde e integridade do ecossistema da 
Terra. Tendo em vista a diferentes contribuições para a degradação do 
ambiente global, os Estados têm responsabilidades comuns mas 
diferenciadas. 
 
Os países desenvolvidos reconhecem a responsabilidade que lhes cabe na 
busca do desenvolvimento sustentável no âmbito internacional, tendo  em  
vista  as  pressões  que  suas  sociedades fazem sobre o ambiente global e 
as tecnologias e os recursos financeiros de que dispõem. 

 
Princípio 8 

 
Para alcançar  desenvolvimento  sustentável  e   alta qualidade de vida para 
todas as pessoas, os Estados devem reduzir e eliminar sistemas  não 
sustentáveis de   produção   e   consumo    e    promover   políticas 
demográficas apropriadas. 

 
Princípio 9 

 
Os Estados devem cooperar para fortalecer a capacidade de construção 
endógena para desenvolvimento sustentável por meio do incentivo ao 
entendimento  científico  através  do   intercâmbio   de conhecimento   
científico  e tecnológico e por intensificação do desenvolvimento, adaptação, 
difusão e   transferência  de  tecnologias,  incluindo  novas   e inovadoras 
tecnologias. 

 
Princípio 10 

 
As questões ambientais são melhor gerenciadas com a participação de 
todos os cidadãos  envolvidos, ao nível de relevância. No nível nacional, 
cada indivíduo deve ter acesso apropriado à informação relacionada ao   
ambiente  mantida  pelas  autoridades   públicas, incluindo  informação  
sobre  materiais   e  atividades perigosas em suas comunidades e a 
oportunidade de participar  do  processo  de  tomada  de  decisão.  Os 
Estados devem facilitar e encorajar o entendimento e participação  pública  
por  meio  da   disponibilização ampla da informação. O  efetivo acesso a 
processos judiciais e  administrativos, incluindo ressarcimento e reparação, 
deve ser providenciado. 

Princípio 11 
 

Os Estados devem promulgar legislação ambiental efetiva.  Normas 
ambientais,  objetivos  gerenciais  e prioridades devem  refletir o contexto 
ambiental e de desenvolvimento aos quais são aplicáveis.  Normas aplicadas 
por alguns países podem ser inapropriadas e de custo econômico e social  
não garantidos para outros  países,  em  particular  países  em  
desenvolvimento. 

 
Princípio 12 

 
Os   Estados  devem  cooperar  para  promover   um sistema  aberto  de  
suporte  econômico  internacional que guiaria para crescimento econômico
 e desenvolvimento  sustentável  em  todos  os   países, para   melhor   
direcionamento   dos    problemas   de degradação ambiental. 

 



 

 

 

Medidas de política comercial de propósitos ambientais não devem 
constituir  meios de arbitrárias ou injustificáveis discriminações ou uma  
restrição de comércio  internacional  disfarçada.  Ações  unilaterais para tratar 
de questões ambientais fora da jurisdição do país importador devem ser 
evitadas. 

 
Medidas ambientais transfronteiriças ou referentes a problemas  ambientais  
globais  devem,  tanto  quanto possível, ser baseadas em um 
consenso internacional. 

 
Princípio 13 

 
Os Estados devem desenvolver legislação  nacional relativa à 
responsabilidade e  compensação para as vítimas da poluição e  outros 
danos ambientais. Os Estados devem  também cooperar em uma pronta e 
mais determinada maneira de desenvolver legislação suplementar referente
 à  responsabilidade e compensação por efeitos 
adversos de danos ambientais causados por atividades  dentro de suas 
jurisdições  ou  controle  para   áreas  além  de  sua jurisdição. 

 
Princípio 14 

 
Os   Estados   devem   cooperar   efetivamente   para desencorajar ou 
prevenir a relocação ou transferência para   outros   Estados   de   quaisquer   
atividades   e substâncias   que   causem   degradação    ambiental severa ou 
ser capazes de prejudicar a saúde humana. 

 
Princípio 15 

 
No  intuito  de  proteger  o  ambiente,  o  princípio  da precaução   deve   ser   
amplamente   aplicado   pelos Estados de  acordo  com suas capacidades. 
Onde há ameaça  de  danos  sérios  e  irreversíveis,   falta  de certeza  em  
completo  conhecimento   científico  não deve ser usada como uma razão 
para adiar medidas de custo efetivo para prevenir degradação ambiental. 
 

Princípio 16 
 
Autoridades nacionais devem esforçar-se para promover a 
internacionalização dos custos ambientais e  o  uso  de  instrumentos  
econômicos,  levando  em conta  a  premissa  de  que  o  poluidor,  em  
princípio, deve arcar com o custo da poluição, com apropriada consideração 
ao interesse público e sem  distorcer o comércio e investimento internacional. 
 

Princípio 17 
 
A    avaliação   de   impacto   ambiental,   como    um instrumento nacional, 
deve ser  compromissada com as  atividades  propostas   que  possam  ter  
impacto adverso sobre o ambiente e estão sujeitos à decisão da autoridade 
nacional competente. 
 

Princípio 18 
 
Os Estados devem notificar outros Estados imediatamente  sobre  
desastres   naturais  e  outras emergências  que  possam  produzir  efeitos  
danosos repentinos sobre o ambiente daqueles Estados. Todo esforço deve  
ser feito pela comunidade internacional para auxiliar Estados assim afligidos. 
 

Princípio 19 
 

Os  Estados  devem  providenciar  prévia  e  oportuna notificação   e   
informação   relevante   aos   Estados potencialmente afetados por atividades 
que podem ter um significativo efeito ambiental adverso 
transfronteiriço  e  devem  consultar  aqueles  Estados em um estagio 



 

 

 

prematuro e de boa fé. 
Princípio 20 

 
A    mulher   tem   um   papel   vital   na    gestão   e desenvolvimento 
ambientais. Sua  plena participação, conseqüentemente,   é   essencial   para   
alcançar   o desenvolvimento sustentável. 

 
Princípio 21 

 
A criatividade, ideais e coragem dos jovens do mundo devem  ser  mobilizadas  
para  forjar  a   participação global com a intenção de alcançar o 
desenvolvimento sustentável e assegurar um futuro melhor para todos. 

 
Princípio 22 

 
Os  povos  indígenas  e  suas  comunidades  e  outras comunidades locais têm 
um papel vital  na gestão e desenvolvimento   devido   ao   seu   
conhecimento   e práticas tradicionais. Os Estados devem reconhecer e apoiar  
a  manutenção de sua identidade, cultura e interesses para habilitar sua 
efetiva  participação na busca do desenvolvimento sustentável. 

 
Princípio 23 

 
O   ambiente  e  recursos  naturais  dos  povos   sob opressão, dominação e 
ocupação devem  ser protegidos. 
 

Principio 24 
 A guerra é inerentemente destrutiva do 
desenvolvimento sustentável. Os Estados devem, portanto, respeitar as leis  
internacionais,  providenciando  proteção  para   o  ambiente  em  épocas  de 
conflito armado  e cooperar com a promoção do seu desenvolvimento, como 
necessário. 
 

Principio 25 
Paz, desenvolvimento e proteção ambiental são interdependentes e indivisíveis. 
 

Principio 26 
Os Estados devem resolver todas suas disputas ambientais pacificamente e 
por meios apropriados de acordo com as diretrizes das Nações Unidas. 
 

Principio 27 
Os Estados e Povos devem cooperar de boa fé e em espírito de parceria no  
cumprimento  dos  princípios constitutivos desta declaração e na legislação 
internacional posteriormente elaborada no âmbito do desenvolvimento 
sustentável. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Empresas de São José reaproveitam lixo para 
gerar renda e reduzir impacto ao Meio Ambiente     
02/05/2012 
 
Na Embraer material é separado e vendido para empresas que fazem 

reciclagem. Já na Johson&Johson parte do material é aproveitado na 

própria empresa.  

Pra muita gente, jogar alguma 

coisa no lixo significa o fim. O 

que não serve mais é 

descartado. Mas em São José 

dos Campos, tem empresa que 

ganha dinheiro com esses 

resíduos.  

 

Na Embraer, maior fábrica de aviões da América Latina, em São José 

dos Campos, o metal é a principal matéria prima da indústria. A liga de 

alumínio chega em forma de barras grandes e pesadas. E as máquinas 

fazem a transformação do material bruto em peças menores, que serão 

usadas na montagem das aeronaves. E é desse processo que sai boa 

parte do lixo da fábrica. 40% dos resíduos da empresa é o que sobram 

da usinagem. O restante vem dos das sobras de tintas, madeira, papel, 

papelão e lixo orgânico. Em todos os prédios foram colocados cestos 

para estimular a separação dos resíduos entre os próprios funcionários. 

 

Nada é reciclado na própria fábrica. Todo o resíduo gerado é separado. 

São 11 mil funcionários e uma produção que não para. Resultado, são 

geradas, por mês, cerca 800 toneladas de lixo. Cada material é colocado 

num lugar específico. Depois tudo é vendido para outras empresas que 

fazem a reciclagem desses materiais. 



 

 

 

  

 

O isopor e uma espécie de 

espuma, são vendidos para uma 

empresa de Santa Catarina que 

produz molduras para quadro e 

também roda pé de parede. 

Essa política, além de gerar 

receita para a fábrica, diminuiu a 

quantidade de material que ia 

pro Aterro Municipal. 

 “Hoje, só 4% do resíduo gerado na empresa é destinado ao Aterro 

Sanitário. E ainda existem programas onde a gente vai conseguir 

reduções desse nível, chegando próximo de zero”, diz o diretor de 

sustentabilidade da Embraer, Carlos Camargo. 

 

A Johnson&Johnson também 

encontrou uma saída para o lixo 

industrial. Por ano são 12.000 

toneladas de resíduos que iam 

pro lixo. Agora, tudo é 

transformado, novamente em 

matéria prima, que é reutilizada 

pela própria empresa. Foi 

construído um centro para reaproveitar o plástico que sobra no processo 

de produção. O material é triturado e depois é derretido e, por fim, 

transformado em bolinhas. 

“Existe um estudo para reaproveitamento de parte desse resíduo, dentro 

do nosso próprio processo produtivo, produzindo embalagens e produtos 

da companhia. O restante desses resíduos eles vão para o mercado de 

recicladores para se tornar matéria prima de outros processos, eles 

provavelmente vão virar sacolas plásticas, sacos de lixo, baldes, 



 

 

 

brinquedos de crianças, bolsas e outros materiais que usam resina 

plástica”, diz o supervisor de serviços da J&J, Pedro Souza. 

 

Outro investimento da empresa 

foi a construção de uma estação 

de tratamento de água. Nela a 

água chega bem suja, então ela 

passa por um canal até ser 

despejada em um tanque, e o 

resultado final é uma água limpa. 

 

“A água é recolhida através das redes de captação de toda a parte de 

uso de sanitários, da parte do restaurante, lavagem de utensílios do 

restaurante e de comida e também do processo industrial. Fazemos um 

tratamento e devolvemos essa água para o meio ambiente com uma 

redução de até 92% da carga orgânica” explica o gerente de 

manutenção Alex Gomes. 

 
http://www.vnews.com.br/noticia.php?id=119669&id2=1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 

Banco recupera áreas de proteção em dois córregos  
 

Projeto piloto implantado nas microbacias dos córregos Mato Dentro e Envernada, 

na região das nascentes do Ribeirão Anhumas, está permitindo o reflorestamento de 

áreas de proteção permanentes (APP) e praças, inscritas no Banco de Áreas Verdes 

(BAV). Criado em 2010, o banco tem o registro de espaços especialmente 

protegidos, como os macrocorredores ecológicos, eixos verdes, parques, vias 

verdes, unidades de conservação, áreas de preservação e proteção permanente, 

áreas de reserva legal e remanescentes de vegetação nativa, entre outros. Somente 

agora o banco está sendo utilizado para indicar as áreas prioritárias de 

reflorestamento na cidade. 

A legislação define que para cada árvore extraída — para implantação de 

empreendimentos, por exemplo — é obrigatório compensar o dano ambiental com o 

plantio de 25 mudas nativas. Com um passivo ambiental de áreas verdes estimado 

em 64 milhões de metros quadrados, a Administração criou o BAV e decidiu 

conceder incentivos fiscais que vão de descontos de 15% até isenção de Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU) para proprietários de áreas urbanas que fizerem 

reflorestamento e preservação de matas nativas, na tentativa de zerar o déficit de 

vegetação na cidade. Além disso, ampliou de 10% para 20% o total de área que 

deverá se manter permeável em novos parcelamentos do solo, implantação de 

novas edificações habitacionais, industriais, comerciais ou de serviços em terrenos 

ou áreas construídas acima de 1,5 mil metros quadrados.  

http://www.rac.com.br/noticias/campinas-e-rmc/120802/2012/03/14/banco-recupera-areas-de-protecao-em-dois-
corregos.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 
 

 
PLANO DE CONTAS AMBIENTAL 

RIO BONITO EMBALAGENS LTDA 
 

 

3 – CONTAS CREDORAS DE RESULTADO  
3.1 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS  
3.1.1 – Vendas de Produtos   
3.1.1.1 – Mercado nacional   
3.1.1.2 – Mercado externo   
3.1.2 – Vendas de Serviços   
3.1.2.1 – Mercado nacional   
3.1.2.2 – Mercado externo   
3.1.3 – Deduções da Receita Bruta ( - )   
3.1.3.1 - Vendas canceladas   
3.1.3.2 – Abatimentos   
3.1.3.3 – Impostos incidentes sobre vendas   

3.2 – RECEITA BRUTA DE PRODUTOS E SERVIÇO S AMBIENTAIS  
3.2.1 – Vendas de Resíduos Reciclados   
3.2.2 – Vendas e/ou Reutilização de Co-Produtos   
3.2.3 – Aproveitamento de Gases e Calor   
3.2.4 – Redução no Consumo de Matérias-Primas   
3.2.5 – Redução do consumo de água   
3.2.6 – Prestação de Serviços Ambientais   
3.2.7 – Subvenções Governamentais  

4 – CONTAS DEVEDORAS DE PRODUÇÃO E DE RESULTADO   
4.1   –   CUSTOS   (DESPESAS)   DOS   PRODUTOS   E  SERVIÇO  S   
VENDIDOS  
4.1.1 – Custos (despesas) dos Produtos Vendidos (CPV)   
4.1.2 – Custos (despesas) dos Serviços Prestados (CSP)   
4.1.3 – Custos (despesas) Produtos e Serviços Ambientais   
4.2 – CUSTOS VINCULADOS À PRODUÇÃO   
4.2.1 – Custos Normais da Atividade   
4.2.2 – Custos e Serviços Ambientais   
4.2.2.1 – Despesas serviços externos de proteção e recuperação   
4.2.2.2 – Despesas com prevenção e gestão ambiental   
4.2.2.3 – Insumos ambientais   
4.2.2.4 – Depreciações, amortizações e exaustões ambientais  



 

 

 

 
4.2.2.5 – Mão-de-obra e encargos sociais   
4.2.2.6 – Etiquetas ambientais   
4.2.2.7 –   

4.3 – DESPESAS OPERACIONAIS   
4.3.1 – Despesas Normais da Atividade   
4.3.2 – Despesas Ambientais   
4.3.2.4 – Seguros ambientais   
4.3.2.5 – Auditoria ambiental   
4.3.2.6 – Licenças e impostos ambientais   
4.3.2.7 – Multas ambientais   
4.3.2.8 – Indenizações ambientais   
4.3.2.9 – Provisões ambientais  

 

 

ATIVO 
 
1 – ATIVO  
1.1 – ATIVO CIRCULANTE   
1.1.1 – Disponível   
1.1.1.1 - Caixas   
1.1.1.2 - Bancos conta movimento   
1.1.1.2.1 – Banco do Brasil S/A – C?C 1065-0   
1.1.1.2.2 – HSBC Bank Brasil S/A   
1.1.1.2.3 – SICREDI   
1.1.1.2.4 – ( - ) Cheques a descontar em trânsito 1.1.1.3 – Aplicações Financeiras  

1.1.1.3.1 – Banco do Brasil S/A – A/F   
1.1.1.3.2 – HSBC Bank Brasil S/A – A/F   
1.1.2 – Créditos   
1.1.2.1 – Clientes 1.1.2.1.1 - ........  

1.1.2.2 – Clientes ambientais   
1.1.2.3 – Subvenções ambientais a receber   
1.1.2.4 – Créditos por serviços de assessoria ambiental   
1.1.2.4 –   
1.1.2.5 – ( - ) Créditos baixados recuperáveis   
1.1.2.6 – ( - ) Duplicatas Descontadas   
1.1.2.7 – Adiantamento a Fornecedores   
1.1.2.8 – Adiantamento a Fornec. de bens e serv. Ambientais   
1.1.2.9 – Adiantamento a empregados   
1.1.2.10 – Impostos a recuperar   
1.1.2.11 – Outros créditos  



 

 

 

 
1.1.3 – Estoques   
1.1.3.1 – Materiais   
1.1.3.1.1 – Matérias-primas   
1.1.3.1.2 - Corantes   
1.1.3.1.3 – Produtos químicos   
1.1.3.1.4 – Resíduos de madeiras   
1.1.3.1.5 – Produtos reciclados e subprodutos   
1.1.3.1.6 – Insumos ambientais   
1.1.3.1.7 – Embalagens ambientais   
1.1.3.2 – Material de Consumo 1.1.3.2.1 – Óleo diesel  

1.1.3.3 – Mercadorias para revenda   
1.1.3.4 – Produtos de fabricação própria   
1.1.4 – Despesas do exercício seguinte   
1.1.4.1 – Seguros a apropriar  

  

 

1.2 – ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO   
1.2.1 – Aplicações financeiras   
1.2.2 – Títulos de capitalização   
1.2.3 – Débitos de sócios   
1.3 – ATIVO PERMANENTE   
1.3.1 – Investimentos   
1.3.1.1 –Participação em outras sociedades 

  1.3.1.1.1 – Banco de Crédito Cooperativo  

1.3.1.2 – Participações em outras sociedades ambientais  
1.3.1.3 – Participações em fundos de investimentos ambientais   
1.3.1.3 – Consórcios   

1.3.1.3.1 – Consórcio Nacional John Deere   
1.3.2 – Imobilizado   
1.3.2.1 – Terrenos   
1.3.2.2 – Construções área Ind. e usina Hidr.   
1.3.2.3 – Máquinas e acessórios industriais   
1.3.2.4 – Equipamentos ambientais   
1.3.2.5 – Instalações ambientais   
1.3.2.6 – Móveis e utensílios administrativos   
1.3.2.7 – Móveis e instalações comerciais   
1.3.2.8 – Equipamentos de informática  
1.3.2.9 – Telefones   
1.3.2.10 – Ferramentas  

 
1.3.2.11 – Eletrificação rural  



 

 

 

 
1.3.2.12 – Veículos comerciais   
1.3.2.13 – Veículos industriais   
1.3.2.14 – Reflorestamento Rio Feio   
1.3.2.15 – Reflorestamento Rio do Veado   
1.3.2.16 - Tanques  
1.3.2.17 – Depreciação, exaustão acumulada ( - )   
1.3.3 – Diferido   
1.3.3.1 – Projetos de gestão ambiental   
1.3.3.2 – Treinamento ambiental   
1.3.3.3 – Gastos de reorganização ambiental   
1.3.3.4 – Gastos c/ reflorestamento Rio Feio   
1.3.3.5 – Gastos c/ reflorestamento Rio do Veado  

   1.3.5.4 – Amortização acumulada ambiental ( - ) 
 

 

2 – PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
2.1 – PASSIVO CIRCULANTE   
2.1.1 – Fornecedores   
2.1.1.1 -  Fornecedores de matéria-prima   
2.1.1.2 - Fornec. de bens e serv proteção e recup ambiental   
2.1.2 – Obrigações   
2.1.2.1 – Obrigações trabalhistas   
2.1.2.2 – Obrigações sociais   
2.1.2.3 – Obrigações tributárias   
2.1.2.1 – Multas por danos ambientais   
2.1.2.2 – Indenizações por danos ambientais   
2.1.2.3 – Impostos verdes (ambientais)   

2.1.3 – Empréstimos e Financiamentos   
2.1.3.1 – Financiamentos operacionais   
2.1.3.2 – Financiamentos ambientais   
2.1.4 – Contas a pagar   
2.1.4.1 – Pró-labore a pagar   
2.1.4.2 – Energia elétrica a pagar   
2.1.4.3 – Serviços de comunicações a pagar   
2.1.4.4 – Honorários contábeis a pagar   
2.1.4.5 – Serviços de terceiros a pagar   
2.1.4 – Provisões   
2.1.4.1 – Provisão p/ férias   
2.1.4.2 – Provisão para 13º salário   



 

 

 

2.1.4.3 – INSS s/ 13º salário   
2.1.4.4 – FGTS s/ 13º salário   
2.1.4.5 – Multas por danos ambientais   
2.1.4.7 – Indenizações por danos ambientais  

 
2.1.4.8 – Aquis. bens e serviços de proteção e recup. Ambienta   l  

2.1.4.9 – Impostos verdes   
2.1.5 – Consórcios a pagar   
2.2 – PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO   
2.2.1 – Empréstimos e Financiamentos   
2.2.1.1 – Financiamentos operacionais   
2.2.1.2 – Financiamentos ambientais   
2.2.2 – Parcelamento imposto e contribuições 2.2.2.1 – PIS  

 
2.2.3 – Consórcios a pagar   
2.2.2 – Fornecedores   
2.2.2.1 – Fornec. de bens e serv proteção e recup. ambiental   
2.2.3 – Obrigações   
2.2.3.1 – Multas por danos ambientais   
2.2.3.2 – Indenizações por danos ambientais   
2.2.3.3 – Impostos verdes   
2.2.4 – Provisões   
2.2.4.1 – Multas por danos ambientais   
2.2.4.2 – Indenizações por danos ambientais 
2.2.4.3 - Aquis. bens e serviços de proteção e recup. Ambiental   
2.2.4.4 – Impostos verdes   

2.3 – RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS   
2.4 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO   
2.4.1 – Capital Social   
2.4.2 – Reservas   
2.4.2.1 – Reservas de capital   
2.4.2.2 – Reservas de reavaliação   
2.4.2.3 – Reservas de Lucros   
2.4.2.3.1 – Reserva legal   
2.4.2.3.2 – Reserva para aumento de capital   
2.4.2.3.3 – Reserva conting. p/ multas por danos ambientais   
2.4.2.3.4 – Reserva contingencial p/ inden danos ambientais   
2.4.2.3.5 – Reserva contingencial p/ aquis. bens serv. Recup.   
2.4.2.3.6 – Reserva contingencial para impostos verdes   
2.4.3 – Lucros ou Prejuízos Acumulados   



 

 

 

2.4.3.1 – Lucros acumulados   
2.4.3.2 – ( - ) Prejuízos acumulados   
2.4.3.3 – ( - ) Antecipação de lucros sócios  

 

3 – RECEITAS  
3.1 – RECEITAS OPERACIONAIS   

3.1.1 – Vendas de Produtos   
3.1.3 – Deduções da Receita Bruta ( - )   
3.1.3.1 - Vendas canceladas  

 
3.1.3.2 – Abatimentos  

 
3.1.3.3 – Impostos incidentes sobre vendas  

 
3.2 – RECEITA BRUTA DE PRODUTOS AMBIENTAIS   
3.2.1 – Vendas de Resíduos Reciclados   
3.2.2 – Vendas e/ou Reutilização de Co-Produtos   
3.2.3 – Aproveitamento de Gases e Calor   
3.2.4 – Redução no Consumo de Matérias-Primas   
3.2.5 – Redução do consumo de água   
3.2.6 – Prestação de Serviços Ambientais   
3.2.7 – Subvenções Governamentais   
3.3 – OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS   
3.3.1 – Despesas recuperadas   
3.3.2 – Bonificações   
3.3.3 – Descontos auferidos   
3.3.4 – ICMS s/ aquis. p/ ativo imobilizado   
3.3.5 – Compens. de tributos e contr. Ação judicial   
3.4 -  RECEITAS FINANCEIRAS   
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