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Resumo 

O processo de comunicação consiste na transmissão de informação sobre a atuação 
ambiental da empresa, de modo claro, claro, objetivo e conciso, tanto em relação à 
comunidade quanto aos funcionários e à própria organização. Assim, por meio de 
uma pesquisa qualitativa, de cunho exploratório, foram verificados os principais 
termos que surgiram com a Contabilidade Ambiental. A compreensão dessa 
terminologia é de suma importância para o profissional contábil, que deverá 
empregar a significação destes ao fazer as demonstrações contábeis ambientais de 
uma empresa. Assim, foi elaborada uma pesquisa qualitativa, de cunho exploratório, 
em que se tratou da Contabilidade Ambiental e sua relação com a Comunicação, 
mostrando-se a importância do profissional contábil saber fazer uso de determinados 
termos dessa área da Contabilidade, para tenha uma comunicação eficaz e 
satisfatória em termos contábeis. 
 

1 Introdução 

 A partir da industrialização que atingiu principalmente a Europa e os Estados 

Unidos, observam-se mudanças consideráveis, quando à qualidade de vida da 

sociedade, devido ao aumento da produção nas fábricas de bens materiais e de 

consumo, para atender a demanda da população mundial crescente. Isso também 

trouxe a exploração dos recursos naturais e do meio ambiente de forma 

desordenada e quase que sem responsabilidade alguma, pois não se faz o controle 

preciso do que vem sendo retirado da natureza. 

A partir da década de 70, têm-se as consequências da demasiada exploração 

do meio ambiente e também as análises de como esta exploração tem prejudicado, 

além do próprio meio ambiente, a qualidade de vida dos seres vivos, que dependem 

da terra, da água e do oxigênio para sobreviver. Tais preocupações e estudos 

alertam para uma forma de controlar a exploração feita pelas empresas, e os danos 

que elas têm causado ao meio ambiente. Nesse momento, inicia-se o trabalho da 

Contabilidade.  

A Contabilidade é uma ciência de controle e de exposição de tudo o que as 

empresas geram de recursos, bens e direitos, máquinas e prédios necessários a sua 

produção ou como obrigação de cumprir para com terceiros que financiam a sua 

atividade (fornecedores, funcionários e financiamentos). A Contabilidade, 

observando todos esses acontecimentos sociais e ambientais, dessas últimas 

décadas, criou também a Contabilidade Ambiental.  

Assim, para obter o controle ambiental frente ao que as empresas têm feito, 

surge então a contabilidade ambiental que nada mais é do que uma ciência que visa 



registrar tudo o que as empresas possuem de bens, utilizados em prol da redução 

ou prevenção dos danos causados ao meio ambiente e a qualidade de vida da 

sociedade em geral, quantificando as riquezas naturais e ambientais geradas e 

preservadas pelas empresas e organizações.  

O intuito não é criar uma nova Contabilidade e sim aproveitar as informações, 

princípios e a lógica que a Contabilidade traz para o lado ambiental e social. Logo, 

deve-se notar em seus registros o que pode ser um Ativo ou Passivo ambiental. Ela 

também trata do os custos, receitas e despesas, que não mudam, para formar uma 

ideologia do que pode ser contabilizado como ambiental ou não, inclusive as 

benfeitorias que a empresa faz ao meio ambiente. 

 Tomando os princípios contábeis, a Contabilidade Ambiental faz também um 

balanço das atividades e de que formas elas têm feito para minimizar os impactos 

ambientais, causados a partir de sua atividade. Esta se preocupa ainda com a 

imagem e a marca da empresa, de modo a visualizar e analisar as ações concretas 

da empresa que auxiliem diretamente à qualidade de vida e ao meio.  

 Os princípios contábeis como o da prudência, competência e continuidade 

podem ser facilmente cabíveis ao tema sendo a prudência o de ter consciência de 

que a atividade que se esta explorando ira afetar o ambiente a sua volta. 

 A Contabilidade Ambiental vem como uma forma prática de comunicação 

entre todos, podendo apresentar sua terminologia, de forma clara e objetiva, 

solucionar e demonstrar o que as empresas tem feito em relação ao meio ambiente 

e a qualidade de vida da sociedade como um todo. 

Dessa forma, a presente pesquisa tratou da Contabilidade Ambiental e sua 

relação com a Comunicação, mostrando-se a importância do profissional contábil 

saber fazer uso de determinados termos da área, como os termos ‘ativos ambientais’ 

e ‘passivos ambientais’, a fim de obter a boa comunicação em sua linguagem de 

negócios. 

 

2 Objetivos 

Segundo Iudícibus e Marion (2002, p. 53), o objetivo da Contabilidade é o de 

“fornecer informação estruturada de natureza econômica, financeira e, 

subsidiariamente, física, de produtividade e social, aos usuários internos e externos 

à entidade objeto da Contabilidade.”  



 No mundo corporativo atual, um papel fundamental é o de garantir a 

preservação do meio ambiente e a qualidade de vida das comunidades e de seus 

funcionários. Assim, a responsabilidade social deixou de ser uma opção para as 

empresas, tornando-se sim uma questão de visão, de estratégia e, muitas vezes, de 

sobrevivência. 

 Nesse cenário, é cada vez mais árdua a tarefa do profissional de 

Contabilidade na divulgação e no tratamento de assuntos ambientais e sociais. A 

complexidade da atividade de certas empresas, muitas vezes, é fator que dificulta o 

tratamento a ser dados no registro e na divulgação de, principalmente, os chamados 

passivos ambientais. Este assunto envolve julgamento e conhecimento específico, 

necessitando envolver não somente o administrador da empresa, mas também a 

classe contábil, entre outros profissionais.  

 Portanto, a participação da Contabilidade é de extrema importância, pois vai 

despertar o interesse para as questões ambientais, ajudando a classe empresarial a 

programar, em sua gestão empresarial, a variável ambiental, não apenas para 

constar na legislação, mas por uma verdadeira conscientização ecológica. 

 É interessante verificar a evolução das exigências com relação à divulgação 

de informações sobre o que a empresa esteja gastando ou sendo obrigada a gastar, 

quer na forma de investimentos ou de despesas com relação ao controle do meio 

ambiente. O controle dos gastos com o meio ambiente é hoje uma necessidade 

mundial. Com isso, o futuro profissional contábil necessita conhecer esse novo ramo 

da Contabilidade, compreendo a nova terminologia a ser aplicada, para a boa 

comunicação e informação dos envolvidos nesse processo (administrador, contador, 

funcionários, comunidades, investidores, etc.). 

 Assim, essa pesquisa teve como objetivos levantar os principais termos 

usados pela Contabilidade Ambiental na atualidade, verificar a significação dessa 

terminologia na linguagem dos negócios e promover a boa comunicação entre os 

futuros profissionais da Contabilidade, conhecendo os novos termos da área. 

 

3 Metodologia  

 De acordo com Gil (1999), a pesquisa qualitativa envolve a obtenção de 

dados pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, podendo ser, de 

acordo com os objetivos. A pesquisa exploratória é um dos tipos de pesquisa 



qualitativa, em que se utiliza o levantamento bibliográfico e a análise de exemplos 

que estimulem a compreensão do fenômeno estudado. 

 Desse modo, foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa, de cunho 

exploratório, em que foram levantadas as recentes abordagens e pesquisas teóricas 

que tratam da Contabilidade Ambiental, como Ferigolo e Possati Júnior (2013) e 

Lima et al (2012). 

 Além disso, foi feito um levantamento bibliográfico para abordar a boa 

comunicação nas organizações, tomando por base, sobretudo, os conceitos de 

Salvador (2011) e Tristão (2003), que relacionam a Contabilidade ao processo de 

comunicação em empresas. 

 

4 Desenvolvimento 

    Para que a Contabilidade Ambiental seja um instrumento que atenda às 

necessidades de seus usuários externos, dois requisitos devem ser contemplados: 

(i) todas as informações ambientais devem ser levantadas e calculadas de forma 

correta. (ii) tal desempenho deve ser relatado por meio da utilização de indicadores 

de desempenho ambiental.  Logo, as finalidades que a Contabilidade Ambiental 

pretende atingir são: 

� Mostrar o progresso das empresas no gerenciamento das questões 

ambientais e comparar com outras empresas; 

� Expor o risco ambiental para a comunidade de negócios e para a sociedade 

em geral; 

� Demonstrar a administração de questões ambientais e suas estratégias, de 

modo geral, a longo prazo. 

Lima et al (2012) mostra a atuação ambiental das empresas instaladas no país. 

Percebeu-se que a maior parte delas, principalmente os grandes grupos, está cada 

vez mais agindo de maneira responsável com questões ligadas ao meio ambiente.  

 Os principais motivos, para esta prática, são a exigência do mercado, tanto 

interno como externo, e a conscientização da sociedade brasileira. A implementação 

das normas da série ISO 14000 acarretou na diminuição do impacto causado pelos 

processos produtivos na natureza, por meio de ações constantes de monitoramento 

ambiental. Para a conquista e manutenção do certificado ISO 14001 são 

necessários investimentos consideráveis em equipamentos, mão-de-obra 

especializada, consultorias, dentre outros; que devem ser alvo de intenso controle 



financeiro com o objetivo de otimizar a utilização dos recursos empregados. Uma 

das formas encontradas para atender este propósito foi o uso da contabilidade no 

Sistema de Gestão Ambiental.  

De acordo com Ferigolo e Possati Júnior (2013), a Contabilidade Ambiental 

possui potencial para auxiliar os gestores nesta tarefa. Basicamente ela pode ser 

usada para demonstrar a responsabilidade ambiental da empresa, através da 

utilização dos relatórios contábeis onde deverão ser evidenciados, de forma 

transparente e fidedigna, os gastos com o controle ambiental. Também pode ser 

aplicada como instrumento de subsídio no processo de tomada de decisão 

utilizando-se de ferramentas da Contabilidade Gerencial e da Contabilidade de 

Custos.  A importância da gestão ambiental serve de nortear a empresa em prever 

possíveis riscos e prevenir despesas, bem como averiguar os gastos incorridos no 

passivo ambiental que necessitam de uma atenção especial.  

Conforme Lima et al (2012), houve um ajuste da terminologia contábil, sendo 

estes os principais ajustes na terminologia: 

a) Consumos ambientais: correspondem a materiais e equipamentos utilizados 

na manutenção de projetos de recuperação ou de melhoria ambiental  

b) Receitas Ambientais: refere-se a tudo aquilo que a empresa possa se 

beneficiar e obter recursos financeiros, relaciona-se à preservação do meio 

ambiente e à qualidade de vida, como, por exemplo, venda de produtos 

reciclados, obtenção de energia a partir de formas reaproveitáveis, como o 

calor das máquinas ou de gases. 

c) Custos ambientais: refere-se a tudo aquilo que foi gasto para a obtenção da 

receita, e não deve ser externalizado para a sociedade; a empresa deve arcar 

com esses custos incorridos na melhoria ambiental, ou seja, ao fazer algo em 

prol da sociedade, a empresa deve tomar esses gastos como despesas e não 

embutir no preço dos produtos e nem repassá-los o consumidor 

d) Ativos ambientais: correspondem a todos os bens e direitos que a empresa 

possui ambientalmente falando, que são valorizados com o tempo ou que sua 

liquidez pode trazer recursos para a empresa. Geralmente, é subdividido: d.1 

Ativo Circulante – referem-se aos estoques que visam a melhoria, como 

produtos e peças, que reduzem a emissão de gases ou que seriam utilizados 

para agregar em um projeto ambiental; d.2 Ativo Não Circulante – refere-se 

aos investimentos em ações de empresas ligadas a área ambiental, que 



também apresentam a preocupação com o meio ambiente e a qualidade de 

vida.  

e) Passivos ambientais: correspondem a todas as dívidas, obrigações junto aos 

credores da empresa i; por exemplo, se ela causar algum dano ao meio 

ambiente, este dano será analisado e receberá um valor monetário, que, por 

sua vez, irá permanecer no passivo da empresa, no não circulante.  

Dependendo de tempo que ela leve para pagar este débito, as máquinas e 

utensílios adquiridos, os fornecedores, que venderam para a empresa, podem 

ir ao balanço ambiental, pois a aquisição tem haver com melhorias para o 

meio ambiente. 

f) Patrimônio líquido: refere-se ao capital empregado para assuntos ligados a 

área ambiental, tendo a mesma definição que para as empresas, é um 

dinheiro dos sócios, que, por sua vez, empregam na empresa, porém, para 

financiar assuntos ligados ao meio ambiente, podendo ter ainda reserva para 

contingências, caso surja algum imprevisto e a empresa tenha que utilizar 

dinheiro rapidamente para arcar com custos e despesas ambientais de tal 

imprevisto (vazamento ou desabamentos). 

 

5  Resultados 

Nota-se, então, que a Contabilidade Ambiental pode ser uma ferramenta útil e 

que pode ser adaptada para atender as necessidades sociais e governamentais em 

relação ao meio ambiente. Contudo, o governo deve também oferecer incentivos 

fiscais para que esta se torne uma prática interessante diante dos olhos dos 

empresários.   

O Balanço Ambiental pode conter notas explicativas dizendo o que fora feito, e 

todos os relatórios contábeis podem ser adaptados para servir de norte de como 

estão os investimentos em qualidade de vida poupando o meio ambiente. 

Para Salvador (2011), a Contabilidade não é apenas uma ciência voltada ao 

registro dos fatos administrativos, mas também influência no planejamento 

estratégico e dá assistência ao marketing, à produção e a outros setores da 

empresa, considerando que há a dependência da comunicação e seu processo. 

Segundo a autora, a contabilidade comunica decisões internas tomadas pelos 

administradores e os auxilia na tomada de decisão baseadas em planejamento 



gerencial, ou seja, é uma contabilidade orientada para o futuro, que para isso 

quantifica, qualifica e interpreta os efeitos dos fatos econômicos na empresa. 

Realmente o objetivo da Contabilidade Ambiental é de registrar as transações 

da empresa que impactam o meio ambiente e afetam, ou deveriam afetar a posição 

econômica e financeira dos negócios da empresa que reporta tais transações, 

devendo assegurar que os custos, os ativos e os passivos ambientais estejam 

contabilizados de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade ou, na 

ausência, com as práticas contábeis geralmente aceitas, e que o desempenho 

ambiental tenha a ampla transparência que os usuários da informação contábil 

necessitam. 

 

Considerações Finais 

Com esse estudo, foi possível verificar que a Contabilidade Ambiental não é 

um novo seguimento da contabilidade, mas sim é a forma de contabilizar fatos 

ambientais que modifiquem o patrimônio da organização, sendo muito próxima da 

contabilidade gerencial.  

Na Contabilidade Ambiental, alguns termos específicos foram inseridos, como 

o ativo ambiental e o passivo ambiental.  Contudo, ao direcionarmos o foco para a 

contabilidade gerencial, pode-se sim conseguir informações valiosas voltadas para o 

meio ambiente, tais como o retorno que investimentos aplicados a preservação 

ambiental traz para a empresa e qual as despesas que tal assunto pode ocasionar, 

como multas por degradação de meio ambiente, como já ocorreu, muitas vezes, com 

a Petrobrás. 

Além dos benefícios gerenciais que auxiliam na tomada de decisão, os 

relatórios contábeis desenvolvidos pela Contabilidade Ambiental vêm ganhando 

espaço no mercado, pois a empresa que os desenvolvem é vista com bons olhos 

por investidores, instituições financeiras, BNDES e pelo Estado, o que torna a busca 

por investimento muito mais fácil, alavancando o patrimônio à ferramenta tão 

acessível que é a contabilidade. 

Cabe ainda esclarecer, que as contas ambientais, ou seja, o ativo e o passivo 

ambiental, em que estão inclusos os custos, as despesas e as receitas ambientais, 

são contas transitórias, apenas para levantamento de dados para elaboração dos 

relatórios contábeis com enfoque ambiental, e geralmente são agrupadas com as 



demais contas, para exposição nos relatórios obrigatórios, tais como Balanço 

Patrimonial e Demonstrativo de Resultado do Exercício. 

É importante ressaltar dessa pesquisa que definir o que pode ser ou não ser 

um ativo ou passivo ambiental não é uma tarefa muito fácil. Visto que nem todas as 

empresas causam e exploram com o mesmo grau de risco o meio ambiente, mas as 

grandes empresas do setor primário devem tomar maior cuidado com os riscos 

ambientais, pois elas é que vão servir de base para toda a cadeia de consumo. Logo 

se elas souberem explorar o meio ambiente de forma amena e que os danos 

possam ser reparáveis, o segundo setor e o de serviços, vão vender produtos e 

prestar serviços, que provem de uma atividade preocupada com o meio ambiente. E 

isso significa que é viável e as empresas podem fazer uso de tais termos, de forma 

direta, no Balanço Patrimonial.  

As pequenas empresas também causam danos ao meio ambiente, desde uma 

árvore arrancada, até o plantio de um lindo jardim ou arborização de praças 

públicas, reparação de calçadas com gramas, a arquitetura ecológica; isso também 

gera um custo, caso elas fossem se preparar apenas para fazer especificamente no 

Balanço Patrimonial. Mas o governo poderia ajustar os sistemas públicos, para que 

haja neles a declaração do que veio a contribuir com o meio ambiente, e as 

pequenas empresas poderiam se aproveitar disso para fazer o seu marketing e 

propaganda, pois elas, na atualidade, não são obrigadas a apresentar demonstração 

de balanço e expor nenhuma demonstração à sociedade. 

Desse modo, o presente estudo esclareceu que as empresas, que já estiverem 

fazendo uso dessa nova terminologia contábil e realmente a aplica, facilitam a 

comunicação com os receptores, sociedade, investidores e órgão ambientais, pois 

os termos da Contabilidade Ambiental deixam, de forma mais clara e objetiva, o seu 

balanço, fazendo com que, até mesmo os leigos, possam notar que há contas 

contábeis que contemplam a preocupação da empresa com o meio ambiente e esta, 

por sua vez, se beneficia do que o meio ambiente possa oferecer ao custo-benefício 

em seu Balanço Patrimonial. 
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