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1. RESUMO 

 
O presente artigo discorre sobre Contabilidade Ambiental nas empresas, com o 
proposito de mostrar que a contabilidade ambiental pode auxiliar os administradores no 
gerenciamento ambiental dentro das organizações, pois é considerada, atualmente 
umas das principais ferramentas de gestão de negócios e sustentabilidade. O 
levantamento foi feito por meio de pesquisa bibliográfica e exploratória, na qual pode-se 
mostrar que é de grande valia pelas empresas e que pode proporcionar diferencial 
competitivo, aumentando a responsabilidade social. 
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2. INTRODUÇÃO 

A partir da fixação do homem na terra e do surgimento do conceito de 

propriedade, os indivíduos passaram a utilizar os recursos naturais de acordo com suas 

necessidades (PAIVA, 2006).  

O aprendizado contínuo sobre Contabilidade Ambiental nas empresas é de muita 

importância para o desenvolvimento de uma empresa e da sociedade em geral, sendo 

um tema atual e de grande expressão, pois atualmente o assunto cuidar do meio 

ambiente tem sido um tema muito debatido e questionado entre as mais importantes 

categorias científicas. 

Vivemos em uma sociedade capitalista e consumista, na qual o querer e o poder 

adquirir tem se tornado a palavra ordem, mas e a sustentabilidade do planeta, dos 

seres vivos e a poluição de águas e mananciais? 

A questão ambiental de muitas empresas começa a fazer parte de um quadro de 

ameaças e de oportunidades na concorrência do mercado. A contabilidade ambiental 

representa uma perspectiva de informações contábeis para influenciar as empresas nas 

decisões.  

Nos últimos anos vem aumentando a pressão exercida pela sociedade sobre 

essas empresas que não respeitam o meio ambiente. O consumo tem aumentado e 

muitas empresas estão procurando adotar uma politica para controlar a preservação 

ambiental.  

É necessário uma boa organização entre administração e produção para se ter 

um bom resultado na eficácia do processo. O nível de conscientização atingido pela 
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empresa cabe a Contabilidade Ambiental ser responsável e orientar  na elaboração de 

como produzir o que esta sendo apresentado. 

Segundo Paiva (2006, p.12) as empresas que possuem uma operação “limpa” do 

ponto de vista ambiental, não tem surpresas. 

Esse reposicionamento determina uma nova relação empresa e meio ambiente 

na medida em que os fatores ambientais são incorporados nas metas, as políticas e 

estratégias da empresa começam a fazer parte dos objetivos e negócios.  

Muito tem se discutido sobre qual a melhor forma das empresas em conciliar 

seus processos produtivos com a Contabilidade Ambiental. Muitas normas surgiram e 

os processos do sistema de gestão ambiental será um auxilio para controlar o impacto 

ambiental causado pela atividade no meio ambiente.  

Na análise de Sanches (1997, p.54), Esse reposicionamento, determina uma 

nova relação empresa e meio ambiente na medida em que os fatores ambientais são 

incorporados nas metas, as políticas e estratégias da empresa começam a fazer parte 

dos objetivos e negócios.  

Portanto a contabilidade ambiental pode auxiliar os administradores no 

gerenciamento ambiental dentro de sua empresa, pois ela é considerada, atualmente 

umas das principais ferramentas de gestão de negócios. 

 

3. OBJETIVOS 

Esse projeto tem por objetivo mostrar e conscientizar os empresários da 

importância da contabilidade ambiental nas empresas, também consiste em mostrar a 

tendência da preservação do meio ambiente para manter-se no mercado competitivo, 

pois hoje é preciso se adequar as exigências da sociedade.  

Entende-se que cada vez mais o papel nas empresas como agentes de processo 

sustentável vem se desenvolvendo e tornando fundamental no bem estar dos 

colaboradores, demonstrando um retorno econômico para os empresários, dessa forma 

o presente artigo tem como objetivos específicos.  

• Averiguar os mecanismos de prevenção ambiental. 

• Demonstrar a importância da contabilidade ambiental como informação. 
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• Analisar o controle ambiental como forma de garantir a preservação da 

vida. 

 

4. METODOLOGIA  

Para a elaboração do trabalho foi utilizado o método bibliográfico com base em 

livros, artigos científicos e web sites de matérias relacionadas à contabilidade ambiental 

e por meio de pesquisa qualitativa tentou-se ampliar os conhecimentos, por meio da 

descrição da realidade atual. 

Em relação aos objetivos propostos, foi realizada neste estudo uma pesquisa 

exploratória, pois tem por finalidade a familiarização com o tema sobre contabilidade 

ambiental e sua relação com as organizações.   

Todo e qualquer trabalho acadêmico exige primeiramente um conhecimento 

sobre os livros, artigos, periódicos de modo impresso, eletrônico, etc, sendo necessário 

um processo metodológico a seguir, como forma de ser racional e econômica para 

aquele que realiza a pesquisa. (SOUZA, 2001, p.59) 

Uma pesquisa bibliográfica tem como base a coleta de material de diversos 

autores sobre um assunto determinado. Na pesquisa bibliográfica as fontes são em sua 

grande maioria encontrados em bibliotecas. 

Segundo Lakatos (1992, p. 44), a pesquisa bibliográfica permite compreender 

que, se de um lado a resolução de um problema pode ser obtida através dela, por 

outro, tanto a pesquisa de laboratório quanto à de campo (documentação direta) 

exigem, como premissa, o levantamento do estudo da questão que se propõe a analisar 

e solucionar. A pesquisa bibliográfica pode, portanto, ser considerada também como o 

primeiro passo de toda pesquisa científica. 

Uma de suas principais características é proporcionar ao pesquisador um 

conhecimento teórico variado e amplo, contribuindo para aprofundar o saber e fazer da 

pesquisa um material rico sobre o assunto escolhido, fundamentando de maneira 

teórica o artigo científico de revisão. Assim, faz com que o pesquisador além de ampliar 

seus conhecimentos, torne-se um leitor na busca e levantamento dos dados e 

informações. 
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Conforme esclarece Boccato (2006, p. 266), a pesquisa bibliográfica busca a 

resolução de um problema (hipótese) por meio de referenciais teóricos publicados, 

analisando e discutindo as várias contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa trará 

subsídios para o conhecimento sobre o que foi pesquisado, como e sob que enfoque 

e/ou perspectivas foi tratado o assunto apresentado na literatura científica. Para tanto, é 

de suma importância que o pesquisador realize um planejamento sistemático do 

processo de pesquisa, compreendendo desde a definição temática, passando pela 

construção lógica do trabalho até a decisão da sua forma de comunicação e divulgação.  

Primeiramente, foram selecionadas as principais fontes sobre o assunto por meio 

da leitura dos resumos de cada artigo da biblioteca virtual Scielo e de universidade 

como a USP e UNICAMP, dos 22 artigos encontrados, 12 foram selecionados como os 

mais interessantes para a realização do trabalho. Após leitura, realizou-se a elaboração 

de fichas, nas quais constavam as principais ideias contidas nos melhores artigos e 

citações importantes. 

 
5. DESENVOLVIMENTO 

A legislação brasileira oferece normas e leis relativas à conservação e 

gerenciamento dos recursos naturais. Estabelece responsabilidade civil, penal e 

administrativa para os responsáveis por danos ao meio ambiente. Está também incluída 

nesta legislação a forma de organização dos órgãos gestores do meio ambiente sejam 

eles fiscalizadores ou consultivos e deliberativos. 

A partir da constituição de 1988, passou a existir no Brasil instrumentos jurídicos 

para qualquer cidadão inferir no processo de degradação ambiental, confirmando a 

tendência à maior regulamentação ambiental para o funcionamento das empresas. A 

constituição dedica o capítulo VI ao meio ambiente e no artigo 170, condiciona a ordem 

econômica, entre outros princípios, ao da defesa do meio ambiente. (SEBRAE, 1996). 

Para Braga (2007, p.11) desde o século XX a problemática tem se agravado com 

o processo de globalização, em que os países desenvolvidos continuam cada vez mais 

ricos e gerando um grande volume de poluição, em decorrência das grandes indústrias 

(consumo elevado de matéria – prima natural, energia e produção de efluentes e 

resíduos nocivos ao meio ambiente) e do aumento do consumo (gerando lixo orgânico 

e reciclável).  
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David (2003, p.7) afirma que “o maior desafio, quando se trata de discutir a 

questão ambiental, é o de compatibilizar o crescimento econômico com a preservação 

ambiental”. 

Contabilidade é a ciência que tem como objeto de estudo o patrimônio das 

entidades, seus fenômenos e variações, tanto no aspecto quantitativo quanto no 

qualitativo. Existem vários motivos para uma empresa possuir uma contabilidade eficaz, 

mas a principal é acompanhar as diversas atividades realizadas dentro dela, como 

vendas, compras, pagamentos, etc.  

Marion (2006, p.26) argumenta que “A contabilidade é o instrumento que fornece 

o máximo de informações úteis para a tomada de decisões dentro e fora da empresa”. 

 

5.1 Tipos de Contabilidade 

A contabilidade faz com que seja possível conhecer o passado e o presente da 

situação econômica de uma organização. Esses registros também representam a 

possibilidade de orientações de planos futuros da empresa. 

Existem vários tipos de contabilidade, pois o mercado contábil é muito amplo e dentre 

eles destacam-se:  

Contabilidade Financeira, Contabilidade Fiscal, Contabilidade Governamental, 

Contabilidade Rural, Contabilidade Internacional, Contabilidade Bancária, Contabilidade 

Imobiliária, Auditoria, Perícia, Contabilidade Social, Contabilidade Gerencial, 

Contabilidade Ambiental, sendo a ultima o foco desse artigo. 

O mercado contábil é muito extenso e apresenta muitas alternativas 

profissionais, porém não importa o tipo de contabilidade, o importante é que as 

informações deverão ser sempre confiáveis e ágeis para as tomadas de decisões. 

 

5.1.1 Contabilidade ambiental 

  A Contabilidade Ambiental surgiu em 1970, quando as empresas passaram a dar 

um pouco mais de atenção aos problemas que estava acontecendo no meio ambiente. 

            Contabilidade Ambiental é a contabilização dos benefícios e prejuízos que o 

desenvolvimento de um produto ou serviço pode trazer ao meio ambiente, onde o 
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conjunto de ações planejadas desenvolve um projeto levando em conta a preocupação 

com o meio ambiente.  

De acordo com Bernardo e Machado (2010) a contabilidade ambiental tem por 

obrigação o dever de envolver tudo que se liga ao ambiente, pois a empresa está 

inserida em um meio ambiente, que é de posse da sociedade e todas as tarefas 

também estão sobre este meio e podem causar danos que poderão influenciar no 

desenvolvimento de todos os seres vivos. 

            Segundo Iudícibus e Marion (2000) a contabilidade ambiental se preocupa com 

a proteção do meio ambiente. Em função dos recursos naturais se tornarem cada vez 

mais escassos, um número crescente de empresas participa de um desenvolvimento 

sustentado, de gerenciamento ambiental para redução de custos operacionais, de 

cuidados para reduzir o risco de poluição acidental ou indiciosa, entre outros. 

A contabilidade ambiental tem como finalidade atender a sociedade em geral, 

informando e atuando nas empresas. É necessário, uma mudança nas empresas para 

identificar e reconhecer as demonstrações, e com isso mostrar os resultados da 

contabilidade ambiental.  

O crescimento econômico não sustentável, e a destruição da camada de ozônio 

tem causado um desempenho de responsabilidade para a sociedade e empresários, 

com isso é notório o interesse de ambos para a importância da contabilidade ambiental 

nas empresas. 

Segundo Tinoco e Kraemer (2004) a contabilidade ambiental não se refere a 

uma nova contabilidade, mas a um conjunto de informações que relatem 

adequadamente em termos econômicos, as ações de entidades que modifiquem seu 

patrimônio. 

 

5.1.1.1 Ativo Ambiental 

Os Ativos Ambientais representam os estoques dos insumos utilizados no 

processo de redução dos níveis de poluição; adquiridos ou produzidos com intenção de 

amenizar os impactos causados ao meio ambiente. 

Segundo Braga (2007), será considerado um Ativo Ambiental o bem ou direito 

que sua utilidade seja restrita à operacionalização do meio ambiente. 
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Ribeiro (1992, p.83) afirma que “ativos são recursos econômicos controlados por 

uma entidade, como resultado de transações ou eventos passados e dos quais se 

espera obter benefícios econômicos futuros”. 

Essas avaliações evidenciam profissionais contábeis a utilizar métodos além dos 

tradicionais, utilizar os gerenciais, onde certamente farão a diferença. 

 

5.1.1.2 Passivo ambiental 

O Passivo Ambiental representa os danos causados ao meio ambiente e também 

as obrigações de curto e longo prazo dos investimentos usados para diminuir ou acabar 

com os danos causados ao meio ambiente. 

Segundo Leite (2011), “O passivo ambiental corresponde ao investimento que 

uma empresa deve fazer para que possa corrigir os impactos ambientais adversos 

gerados em decorrência de suas atividades e que não tenham sido controlados ao 

longo dos anos de suas operações”. 

Já para Faria (2011), “passivo ambiental pode ser definido como qualquer 

obrigação da empresa relativa aos danos ambientais causados por ela, uma vez que a 

empresa é a responsável pelas consequências destes danos na sociedade e no meio 

ambiente”. 

  David (2003, p.12) afirma ainda que em muitos casos a geração de passivos 

ambientais poderá se dar de forma inconsciente, ou seja, a empresa não mensura de 

forma eficiente e eficaz sua reação com o meio ambiente, e em determinado momento 

é surpreendida, exemplificando, por um vazamento de óleo, ou contaminação por 

substância química como o mercúrio de uma comunidade. O peso que provavelmente 

irá recair sobre a empresa com toda certeza será enorme, e dependendo das 

capacidades desta, poderá ela não suportar. 

  

  6. RESULTADOS  

Existem leis, como a de nº 6.803/80 na Constituição Federal que regem sobre o 

meio ambiente, dispondo sobre as diretrizes básicas para zoneamento industrial nas 

áreas críticas de poluição, mas foi a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 

6.938/81), em seguida alterada pela lei nº 7.804/89, que passou a ser de forma mais 
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ampla e generalizada em relação a proteção do meio ambiente, sendo que o artigo 9º, 

III, dessa lei, inclui a avaliação de impactos ambientais. 

 
[...] com o advento da constituição de 1988 [...], por expressa menção feita a ele 
no inciso IV do § 1º do artigo 225, de acordo com esta norma, incumbe ao 
poder público, para assegurar a efetividade de todos ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, ‘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. 
(MIRRA, 1998, p. 17). 
 

Toda empresa precisa fazer sua contabilidade, mas algumas somente a utilizam 

para recolhimento de guias de impostos para não ficarem em débito com as exigencias 

fiscais, mas a contabilidade tem ramos muito maiores que podem e devem ser 

explorados pelos seus usuários, pois ela poderá auxiliar na gestão dos negócios. 

De acordo com Tinoco e Kraemer (2004) existem três razões básicas para uma 

empresa adotar a Contabilidade Ambiental: 

a) Gestão interna: relaciona-se com uma ativa gestão ambiental e seu controle, 

com o objetivo de reduzir custos e despesas operacionais e a melhoria da qualidade 

dos produtos;  

b) Exigências legais: as empresas que não tiverem um maior controle de seus 

riscos ambientais podem ter sanções de multas e indenizações;  

c) Demanda dos parceiros sociais: a empresa está submetida a sofrer pressões 

dos clientes, empregados, organizações ecológicas, seguradoras, comunidade local, 

acionistas, bancos, investidores etc. 

  

  7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste estudo foi buscar, através de um levantamento bibliográfico, as 

relações da contabilidade ambiental com as empresas, é importante que as empresas 

consigam mensurar suas relações com ambiente e que isso seja feito através da 

contabilidade ambiental. O ambiente de mudanças históricas tem exigido da sociedade 

um comportamento consciente.        

  A Contabilidade Ambiental tem sido indispensável para as empresas que se 

preocupam em preservar o meio ambiente, e evitar prejuízos para o crescimento 

econômico. 
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   Portanto, verifica-se que a sociedade é que dá permissão para a continuidade 

da empresa, conforme Kraemer (2000), e que os detentores de recursos não querem 

arriscar indefinidamente seus patrimônios em companhias que se recusem a tomar 

medidas preventivas na área social e ambiental. Posição semelhante assumem os 

consumidores. Profissionais competentes não podem comprometer a saúde em função 

da permanência em locais inadequados.  

  As empresas precisam se adaptar em suas ações operacionais exigidas pela 

legislação para não agredir ao meio ambiente. A contabilidade não pode ficar fechada 

apenas a escrituração da empresa, ela deve estar sempre aberta para mudanças do 

mundo moderno, e estar presente na preservação ambiental, orientando e criando 

modelos para satisfazer o empresário nas necessidades da empresa e também na 

eficácia das necessidades do meio ambiente. 

Embora as empresas estejam mais receptivas quanto às questões ambientais, 

ainda há um longo caminho a ser percorrido. 
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