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RESUMO 

 

 

 

SOUZA, Fabrício Philippi de. Contabilidade ambiental: um estudo sobre sua 
aplicabilidade em entidades catarinenses. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso 
(graduação em Ciências Contábeis) – Departamento de Ciências Contábeis – Universidade 
Federal de Santa Catarina. 2011. Florianópolis, 2011. 
 

 

A escassez e o mau uso dos recursos naturais, bem como as questões ligadas a preservação e 
recuperação do meio ambiente têm afetado a sociedade como um todo e refletido no aumento 
da preocupação neste âmbito nas últimas décadas. Diante deste contexto cresce, também, a 
obrigação, por parte de todos, de refletir as ações quanto ao meio ambiente, individual e 
coletivamente. As entidades também são afetadas e torna-se importante que as mesmas 
prestem contas à sociedade quanto ao seu comprometimento no que diz respeito à preservação 
e manutenção do meio ambiente. Assim, torna-se importante que as mesmas divulguem as 
ações empreendidas neste sentido e, cabe a contabilidade, importante instrumento de 
comunicação das entidades com a sociedade, gerar e divulgar os dados e as informações 
ambientais. Diante disto, o presente trabalho teve como objetivo verificar como as maiores 
entidades de Santa Catarina utilizam a Contabilidade Ambiental. Para responder a tal 
objetivo, optou-se pelo método de pesquisa descritivo e a coleta de dados realizou-se através 
de levantamento de dados a partir de um questionário enviado via correio eletrônico. Os 
questionários foram enviados as quarenta e oito maiores entidades de Santa Catarina, de 
acordo com o Valor Ponderado de Grandeza (VPG), publicado pela revista Amanhã de junho 
de 2010, e obteve-se retorno de doze questionários. Com os dados obtidos realizou-se o 
tratamento e a análise dos dados, através de tabulações e cruzamento de dados, sendo possível 
então, visualizar os resultados alcançados. Sendo assim, os resultados demonstraram que 
apenas duas entidades utilizam de fato a contabilidade como fonte de informação para 
questões relacionadas ao meio ambiente; que o principal meio utilizado para a divulgação das 
informações ambientais são os relatórios ambientais; e que a principal fonte de dados utilizada 
pelas entidades são os controles específicos. 
 

Palavras-chave: Sistema de Gestão Ambiental, informações ambientais, Contabilidade 

Ambiental. 
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1. I�TRODUÇÃO  

 

 
Percebe-se um movimento mundial em torno das questões ambientais, que pretende 

tratar e debater as questões econômicas, políticas e sociais relacionadas a reversão do 

panorama gerado pelo aumento das agressões ao meio ambiente, a crescente escassez de 

recursos naturais e a degradação da natureza. De acordo com Ribeiro (2005) as ações 

preventivas e de recuperação do meio natural se tornaram imperativas, devido a essas 

degradações, exigindo, assim, atitudes globais.  

Neste sentido, ainda de acordo com a autora supracitada, a partir do final da década de 

1980 tem-se realizados inúmeras discussões acerca do meio ambiente no âmbito científico das 

diversas áreas do conhecimento, inclusive da Contabilidade, tendo como forte instrumento de 

referência as discussões e posições firmadas pelos comitês de pesquisas internacionais da 

ONU. No que se refere à área da contabilidade, tais estudos e debates versam principalmente, 

sobre as ações das entidades em favor do meio ambiente. 

De acordo com Ribeiro (2005), observa-se que o esforço a ser feito para garantir a 

sustentabilidade do planeta é bastante significativo, apesar do grande comprometimento de 

várias partes no sentido de estimular a preservação e recuperação do meio ecológico. Diante 

das discussões sobre o assunto, percebe-se o aumento da pressão social e mundial sob as 

questões que afetam o mundo em que vivemos. E neste sentido, as entidades que agridem o 

meio ambiente também se tornam alvos desta pressão, e vêm sendo obrigadas a adotar uma 

política de controle, preservação e recuperação ambiental, como meio de garantir sua 

continuidade.  

Tinoco e Kraemer (2008, p. 11) apontam que: 

 

Devido à crescente e assustadora degradação ambiental, as empresas sentem-
se obrigadas a incorporar aos objetivos de obtenção de lucros a 
responsabilidade social, visto que a continuidade, como um todo, e a referida 
responsabilidade social abrangem o bem-estar da população em sua 
integridade. 

 

Neste sentido, as entidades precisam agregar aos seus objetivos a responsabilidade 

com o meio ambiente e com a população em geral, necessitando, então, repensar e adequar 

suas formas de produção e de gestão. 

Diante deste panorama, segundo Santos et al (2001), percebe-se que a harmonização 

dos processos produtivos das entidades com o meio ambiente, bem como a adequação das 
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mesmas à programas de gestão ambiental, como forma de melhoria da imagem perante a 

sociedade e o mercado, configuram-se enquanto temas amplamente discutidos.  

 

Os contadores têm um papel essencial nesta perspectiva, uma vez que 
depende desses profissionais elaborar um modelo adequado para esta 
entidade, incentivar às empresas a implementarem gestões ambientais que 
possam gerar dados apresentáveis contabilmente, nos balanços sociais, além 
de criar sistemas e métodos de mensuração dos elementos e de mostrar ao 
empresário as vantagens dessas ações. (KRAEMER, 2009) 

 

Percebe-se, então, que a Contabilidade assume importante função no que diz respeito 

às questões ambientais na área empresarial. 

 

 

1.1 TEMA E PROBLEMA 

 

 

O meio ambiente têm se tornado o foco de discussões em inúmeros espaços, 

pressionando e repercutindo em diversas áreas da nossa sociedade. Na área empresarial 

podemos observar uma crescente pressão quanto às questões relativas ao meio ambiente, sua 

degradação e preservação, sendo necessário, então, que as entidades adotem uma série de 

políticas de controle e preservação do meio ambiente para continuarem em conformidade com 

as exigências sociais e de mercado. 

Além de adotarem políticas relativas ao controle e preservação do meio ambiente faz-

se necessário que as entidades divulguem os dados e as informações ambientais, que podem 

ser mensuradas e acompanhadas por um Sistema de Informação Contábil. 

Neste sentido, a presente pesquisa pretende investigar: Como as cinqüenta maiores 

entidades catarinenses utilizam a contabilidade para a geração de dados ambientais? 

 

 

1.2 OBJETIVOS  

 

 

Nesta seção serão apresentados os objetivos da pesquisa esta dividida em objetivo 

geral e objetivos específicos.  
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1.2.1 Objetivo geral  
 

 

Verificar se os dados ambientais utilizados pelas entidades são obtidos da 

contabilidade. 

  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 

Para atingir o objetivo geral buscam-se os seguintes objetivos específicos: 

 

- Identificar se possuem e qual a origem dos dados utilizados no Sistema de  

Gestão Ambiental; 

- Verificar se as entidades divulgam dados ambientais nas Demonstrações Contábeis 

publicadas; 

- Verificar se utilizam a contabilidade como fonte de informação para gerenciamento 

de questões ambientais. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 

 A preocupação com o meio ambiente tem se tornado cada vez maior, devido à 

crescente escassez e mau uso dos recursos naturais, afetando a sociedade como um todo e 

obrigando-a refletir sobre suas ações neste sentido.  

Segundo Ribeiro (2006), a captação de recursos naturais, quando não utilizados de 

forma correta e consciente, afeta as condições de vida das gerações futuras e até mesmo da 

presente. Neste sentido, “as empresas vêm sendo cada vez mais pressionadas por diversos 

segmentos, para melhorar e aperfeiçoar seus processos produtivos, a fim de reduzir as 

agressões ao meio ambiente” (p.19). Essas pressões, de acordo com a mesma autora, se 

refletem em fatos e atitudes como a implementação de legislações que versam sobre o tema, a 

fabricação e utilização de produtos biodegradáveis, ao tratamento adequado dos resíduos 
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tóxicos, entre outros. Enfim, as entidades têm o comprometimento de tornar mínimo ou 

compensar os impactos causados sobre o meio ambiente.   

Percebe-se então, que as entidades adquirem importante papel no que diz respeito às 

questões ambientais, e necessitam repensar suas práticas e ações neste sentido, para que o 

impacto na sociedade seja reduzido. Para além disso, torna-se importante que as entidades 

divulguem as ações que vêm sendo empreendidas no que diz respeito à preservação e 

manutenção do meio ambiente, de forma a prestar contas a sociedade e, consequentemente, 

melhorar sua imagem perante o mercado. 

Neste contexto, cabe à contabilidade, por ser um importante instrumento de 

comunicação das organizações com a sociedade, gerar e divulgar os dados e as informações 

ambientais. Paiva (2009, p.13) destaca que “cabe a contabilidade a formulação de parâmetros 

de mensuração e registro que permitam o acompanhamento da convivência da empresa com o 

meio ambiente e a evolução econômica e patrimonial de tal relação, no decorrer do tempo”.    

Entretanto, segundo Tinoco e Kraemer (2008, p. 63),  

 

as questões ambientais, ecológicas e sociais, hoje presentes nos meios de 
comunicação, vêm fazendo com que os contadores e os gestores 
empresariais passem a considerá-las nos sistemas de gestão e de 
contabilidade, dando ensejo ao reconhecimento da contabilidade ambiental. 
Todavia, essa contabilidade é ainda muito pouco utilizada nas empresas, 
mesmo no contexto mundial. 

 

Embora a contabilidade ambiental configure-se como importante instrumento dentro 

das entidades, no que diz respeito às questões relativas ao meio ambiente, sua utilização ainda 

não está totalmente consolidada. Neste sentido, e devido a importância que o meio natural tem 

ocupado e das pressões que vêem ocorrendo sob as entidades quanto ao aspecto ambiental, 

este estudo procura abordar a questão da evidenciação de dados ambientais pelas cinqüenta 

maiores entidades catarinenses. 

 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

 

O presente estudo pretendeu investigar e descrever as características do fenômeno de 

utilização de dados ambientais na contabilidade, considerando a população de entidades 

catarinenses, configurando-se, então, como uma pesquisa descritiva, na medida em que “têm 
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como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 1987a, p. 45).  

Segundo Beuren e Raupp (2003) a pesquisa descritiva não é tão preliminar como a 

pesquisa exploratória nem tão aprofundada como a explicativa, configurando-se como um 

estudo intermediário entre as duas. Este tipo de pesquisa, segundo Gonsalves (2003, p. 65) 

“objetiva escrever as características de um objeto de estudo [...] não está interessada no 

porquê, nas fontes do fenômeno; preocupa-se em apresentar suas características”. A opção por 

este tipo de metodologia se dá na medida em que este estudo procurou apenas “conhecer e 

interpretar a realidade, sem nela interferir para modificá-la” (RUDIO, 1983, p. 55).  

Quanto aos procedimentos metodológicos este estudo se configura enquanto pesquisa 

de levantamentos, pois se caracterizou pela “solicitação de informações a um grupo 

significativo de pessoas acerca do problema estudado para em seguida, mediante análise 

quantitativa, obter as conclusões correspondentes aos dados coletados” (GIL, 1987a, p.76). 

Ainda segundo o mesmo autor, as principais vantagens deste tipo de pesquisa são: o 

conhecimento direto da realidade e imprecisão típica dos dados disponibilizados. 

 E isso ocorre devido a seus métodos à investigação torna-se mais difícil de conter 

interpretações subjetivas dos pesquisadores; economia e rapidez; e quantificação, o que 

possibilita uma análise relativa dos dados. Já quanto às limitações deste tipo de pesquisa, 

pode-se destacar a questão da veracidade dos dados recolhidos através dos instrumentos 

metodológicos, sendo preciso, então um planejamento adequado do instrumento a ser 

utilizado para obtenção dos dados. 

Segundo Gil (1987a), na maior parte das pesquisas de levantamentos, não são 

pesquisados todos os integrantes da população estudada, e neste sentido optou-se por 

selecionar uma parcela da população de entidades catarinense para realização deste estudo. 

Desta forma, diante do objetivo geral desta pesquisa, foram solicitados dados acerca da 

evidenciação dos dados e das informações ambientais às cinqüenta maiores entidades do 

Estado de Santa Catarina. O critério de seleção se deu de acordo com o valor ponderado de 

grandeza (VPG)1 destas entidades, segundo a revista Amanhã (2010). A coleta de dados foi 

solicitada por meio de questionários, enviados por correio eletrônico. 

Diante da estruturação desta pesquisa optou-se pelo uso do questionário visto ser este 

“uma das mais importantes técnicas disponíveis para a obtenção de dados” (GIL, 1987a, 

p.124). Estes são definidos por Rudio (1983), como instrumentos metodológicos formados 

                                       
1 Valor Ponderado de Grandeza: patrimônio líquido (50%). Receita bruta (40%) e lucro do exercício (10%) 
(Revista Amanhã, 2010, p. 180). 
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por uma série de questões enunciadas como perguntas, de forma organizada e sistematizada. 

Assim, foi aplicado, junto às cinqüenta maiores entidades catarinenses, uma lista de 

indagações por escrito que auxiliou o investigador a perceber como se dá a utilização da 

contabilidade ambiental pelas entidades selecionadas.  

O questionário enviado para as entidades continha vinte e uma questões e baseou-se 

nos artigos de Navarro e Müller (2010); Martins, Bello e Oliveira (2005); Santos, Silva e 

Souza (2001); e Ceruti e Silva (2009). Dentre as vinte e uma questões seis estavam 

formuladas no intuito de obter uma caracterização das entidades pesquisadas, sendo uma delas 

aberta; cinco referiam-se ao Sistema de Gestão Ambiental; e dez indagavam sobre a 

Contabilidade Ambiental, sendo uma delas aberta. Os demais questionamentos, totalizando 

dezenove perguntas, foram elaboradas de forma fechada que, de acordo com Rudio (1983), 

são perguntas em que o respondente assinala uma ou mais das alternativas determinadas. 

As vantagens da utilização deste instrumento de pesquisa, segundo Gil (1987a) está na 

possibilidade de atingir grande número de pessoas, mesmo que estejam em regiões diferentes, 

como é o caso da pesquisa que se pretende realizar; na garantia de anonimato das respostas; 

na possibilidade de que as pessoas o respondam no momento mais apropriado para elas; na 

não exposição dos pesquisadores às influencia das opiniões do entrevistado.  

Quanto às limitações, segundo mesmo autor, destacam-se, dentro das características 

deste estudo, a impossibilidade de auxiliar o entrevistado no entendimento das perguntas; a 

impossibilidade de conhecer as circunstâncias em que o questionário foi respondido; a não 

garantia de que todos os questionários enviados sejam devolvidos devidamente preenchidos; a 

quantidade limitada de perguntas; o significado das perguntas para cada sujeito entrevistado. 

Após coletados os dados foi realizada uma análise e interpretação dos mesmos, a fim 

de atingir os objetivos da pesquisa. O primeiro processo, o da análise dos dados, “envolve 

diversos procedimentos: codificação das respostas, tabulação dos dados e cálculos 

estatísticos” (GIL, 1987b, p.102). O tratamento dos dados foi realizado através de tabulação e 

cruzamento de dados. Já a interpretação de dados, que pode ser realizada no mesmo momento 

ou após a análise consiste em “estabelecer a ligação entre os resultados obtidos com outros já 

conhecidos, quer sejam derivados de teorias, quer sejam de estudos realizados anteriormente.” 

(GIL, 1987b, p.102).  

For fim, quanto à abordagem do problema, este estudo se configura enquanto pesquisa 

de natureza quantitativa, na medida em que “caracteriza-se pelo emprego de instrumentos 

estatísticos, tanto na coleta como no tratamento dos dados” (BEUREN E RAUPP, 2003, 
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p.92). Desta forma, este estudo buscou coletar e analisar os dados monetários referentes à 

utilização da contabilidade na área ambiental pelas entidades pesquisadas.  

 

 

1.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

 

Essa pesquisa buscou estudar a influência da Contabilidade Ambiental nas entidades 

Catarinenses, limitando-se a verificar como a mesma vem sendo utilizada nas cinqüenta 

maiores entidades catarinenses de acordo com a revista Amanhã (2010). Uma das limitações 

da pesquisa foi a dificuldade no retorno dos questionários enviados, obtendo-se, então um 

número reduzido de respostas, o que impossibilitou a realização de uma avaliação de todo o 

universo pesquisado. Outra limitação verificada durante a pesquisa foi à diversidade dos 

ramos de atividades das entidades da amostra. Por fim, ressalta-se como limitação deste 

estudo a falta de acesso aos dados e informações internas da contabilidade das entidades, 

restringindo a realização da análise apenas as informações publicadas nas páginas eletrônicas 

das mesmas e nas respondidas através do questionário. 

 

 

1.6 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

 

O presente trabalho está organizado em cinco capítulos: introdução, fundamentação 

teórica, apresentação e análise dos dados e considerações finais. 

No primeiro capítulo buscou-se apresentar o contexto em que o trabalho está inserido, 

apresentando o tema do estudo e o problema da pesquisa, bem como o objetivo geral e os 

específicos, a justificativa, a limitações da pesquisa, a metodologia utilizada para elaboração 

do trabalho e a organização do trabalho. 

No segundo capítulo, elaborou-se a fundamentação teórica do trabalho, onde se 

procurou realizar o embasamento teórico para o desenvolvimento do mesmo. Este capítulo 

está dividido em três sub-capítulos, intitulados: Informações de Natureza Ambiental, Gestão 

Ambiental e Contabilidade Ambiental. Estes três sub-capítulos, por sua vez, apresentam 

subdivisões de acordo com a necessidade. 



 18

O terceiro capítulo refere-se à apresentação e análise dos dados da pesquisa realizada 

com as entidades alvo do estudo. A apresentação dos dados da pesquisa é realizada em forma 

de gráficos ou tabelas e, em seguida, são realizadas as análises do resultado.  

Por fim, o último capítulo apresenta as considerações finais alcançadas pelo 

pesquisador quanto à análise dos resultados da pesquisa. 
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2. FU�DAME�TAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Este capítulo traz uma revisão de literatura acerca dos assuntos pertinentes ao tema 

relacionados à área ambiental, de forma a fundamentar e embasar teoricamente a pesquisa 

realizada. Ressalta-se que, para elucidar a Contabilidade Ambiental, tema principal da 

pesquisa, fez-se necessário abordar outras temáticas relacionadas ao tema. Para melhor 

entendimento este capítulo foi dividido em cinco sub-títulos, sendo estes sub-divididos 

quando necessário, quais sejam: Informações de Natureza Sócio Ambiental, Gestão 

Ambiental, Contabilidade, Contabilidade Ambiental e Utilização da Contabilidade. 

 

 

2.1 INFORMAÇÕES DE NATUREZA SÓCIO AMBIENTAL 

 

 

Para revisar a literatura acerca da Contabilidade Ambiental, fez-se necessário, 

previamente, realizar uma fundamentação sobre as informações de natureza ambiental que 

trazem conceitos pertinentes para a contextualização da pesquisa, enfatizando o Balanço 

Social, as Certificações e a Norma Brasileira de Contabilidade NBC T 15. 

 

 

2.1.1 Balanço Social 

 

 

Com o passar dos anos e com o aumento da pressão da sociedade sobre as entidades 

em relação a sua responsabilidade social e ambiental, as entidades que estão se desenvolvendo 

nessas áreas estão estabelecendo uma vantagem competitiva e um dos instrumentos criados 

para prestar contas a sociedade é o Balanço Social. 

Segundo Kraemer (2011, p. 63) o Balanço Social “é um instrumento de gestão e de 

informação que visa evidenciar, de forma mais transparente possível, informações contábeis, 

econômicas, ambientais e sociais, do desempenho das atividades, aos mais diferenciados 

usuários”, ou seja, é um instrumento contábil que auxilia na prestação de contas da empresa 

perante a sociedade.  
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Seu objetivo segundo Paiva (2009, apud Tinoco, 2001, p. 65) “é ser equitativo e 

comunicar informação que satisfaça a necessidade de quem dela precisa”. 

Kraemer (2011, p. 63.) destaca que:   

 

O Balanço Social contempla, também, um serie de informações de caráter 
qualitativo: dentre as mais importantes, destacam-se as relativas a ecologia, 
em que se evidenciam os esforços que as empresas vêm realizando para não 
afetar a fauna, a flora, e a vida humana, vale dizer, as relações da entidade 
com o meio ambiente, ao treinamento e á formação continuada dos 
trabalhadores, as condições de higiene e segurança no emprego, as relações 
profissionais, as contribuições das entidades para a comunidade, 
explicitando a responsabilidade social e corporativa das organizações. 

 

Com relação ao Balanço Social pode se afirmar que há uma similaridade muito forte 

com a contabilidade. 

O Balanço Social pode ser considerado um meio de comunicação das entidades com a 

sociedade, e demonstra o grau de comprometimento social e ambiental que estas possuem. 

 

 

2.1.2 Certificações Sócio Ambientais  

 

 

Com as constantes agressões ao meio ambiente e a degradação ambiental se teve o 

surgimento das certificações sócio ambientais. Segundo Alves (2008, p. 25) “a Certificação 

Socioambiental surgiu da preocupação de movimentos ambientalistas e sociais e de 

consumidores da Europa e dos EUA com os impactos ambientais e sociais associados à 

produção de países tropicais ou em desenvolvimento”. 

Para Bufini (2009. p. 21) é: 

  

um dos mecanismos criados para dar visibilidade à conduta 
sociorresponsável e a incentivar a divulgação de informações 
socioambientais é a certificação. Não sendo regulamentada nem obrigatória, 
a divulgação de demonstrativos socioambientais pelas empresas brasileiras, a 
certificação configura-se como poderoso mecanismo de educação, de 
controle e de informação ao consumidor. A certificação é um dos 
instrumentos de autocontrole da gestão socioambiental privada, dentro das 
diretrizes de um desenvolvimento sustentável. 

 

Desta forma, uma conduta sóciorresponsável pode ser entendida como uma disposição 

das entidades em colaborar com a sociedade mais justa e para um ambiente mais asseado.  
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Neste sentido, percebe-se que a certificação surge como um instrumento não obrigatório para 

incentivar e dar confiabilidade as informações socioambientais publicadas e como importante 

mecanismo educacional no qual, através de um processo participativo, as entidades 

consolidam o comprometimento com o meio ambiente firmando as suas políticas ambientais e 

cumprindo um série de procedimentos, diretrizes para melhorar a sua relação com a sociedade 

e com o ambiente em que está inserida.  

Frey (2005) destaca algumas certificações Sócio Ambientais tais como: Social 

Accountability - SA 8000, que estipula especificações quanto ao gerenciamento de questões 

relativas ao recursos humanos, Occupational Health and Safety Assessment Series - OHSAS 

18000, que estabelece padrões quanto à saúde e a segurança ocupacional do sistema de gestão 

de pessoas, e International Organization for Standardization – ISO 14000, que fornece as 

diretrizes para um sistema de gestão ambiental. 

Então, as certificações socioambientais aparecem como importante instrumento das 

entidades para afirmar sua postura social e ambiental perante a sociedade. 

 

 

2.1.3 "orma Brasileira de Contabilidade T 15("BC T 15) 

 

 

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC), visando estabelecer os procedimentos 

para divulgação voluntaria das informações de natureza social e ambiental, aprovou a 

Resolução nº 1.003/2004 em 19 de agosto de 2004, a NBC T 15, norma esta que tem o 

objetivo de demonstrar a responsabilidade social e ambiental das entidades à sociedade. 

O item 15.1.2 da mesma norma, afirma que as informações de natureza sócio 

ambientais são a geração e a distribuição de riqueza, os recursos humanos, a interação da 

entidade com o ambiente externo e a interação com o meio ambiente. 

 Com relação às informações acerca da interação da empresa com o meio ambiente em 

seu item 15.2.4 ela descreve que devem ser evidenciados: 

 

a) investimentos e gastos com manutenção nos processos operacionais para a 
melhoria do meio ambiente; 
b) investimentos e gastos com a preservação e/ou recuperação de ambientes 
degradados; 
c) investimentos e gastos com a educação ambiental para empregados, 
terceirizados, autônomos e administradores da entidade; 
d) investimentos e gastos com educação ambiental para a comunidade; 
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e) investimentos e gastos com outros projetos ambientais; 
f) quantidade de processos ambientais, administrativos e judiciais movidos 
contra a entidade; 
g) valor das multas e das indenizações relativas à matéria ambiental, 
determinadas administrativa e/ou judicialmente; 
h) passivos e contingências ambientais. 

 

A norma ressalta ainda que a entidade pode acrescentar ou detalhar outros dados se 

julgar necessário, que todos os dados contidas nessa demonstração devem ser de 

responsabilidade de um contabilista devidamente registrado no CFC e que devem ser 

auditadas por auditor independente.  

 

 

2.2 GESTÃO AMBIENTAL 

 

 

Com a crescente conscientização de que os recursos naturais estão se tornando cada 

vez mais escassos, as entidades estão investindo em formas de gestão para tentar tornar 

mínimo os impactos causados pelas suas ações ao meio ambiente. Desta forma, a gestão 

ambiental veio para prover políticas voltadas para o desenvolvimento sustentável. Para 

Tinoco e Kraemer (2008, p. 114), gestão ambiental é: 

  
o sistema que inclui a estrutura organizacional, atividades de planejamento, 
responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para 
desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e manter a política 
ambiental. É o que a empresa faz para minimizar ou eliminar os efeitos 
negativos provocados no meio ambiente por suas atividades. 

 

Neste sentido, verifica-se que as entidades, por meio de ações planejadas e 

estabelecidas, podem fazer as avaliações de suas atividades para que se possa estabelecer um 

plano de gestão ambiental. Neste plano a qualidade de seus processos produtivos pode ser 

verificada quanto a sua efetividade ou não, bem como a averiguação dos níveis de emissão de 

poluentes pela entidade, de forma a possibilitar uma redução dos níveis de agressões ao meio 

ambiente. No entanto, para que a gestão ambiental obtenha sucesso ressalta-se a necessidade 

do comprometimento de toda a entidade para que seja possível alcançar os objetos almejados. 

Cabe aos administradores, então, demonstrar os benefícios que a gestão ambiental pode trazer 

para a entidade, seus colaboradores e para a sociedade, no intuito de consolidar esta gestão. 

Para Braga (2007, p. 16), a gestão ambiental  
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deve avaliar o processo operacional da entidade para identificar os eventos 
e/ou transações que geram e minimizam impactos ambientais visando á 
prevenção, ao monitoramento e á recuperação dos mesmos para alcance dos 
benefícios econômicos e estratégicos. 

 

A gestão ambiental deve, então, avaliar todo o processo operacional das entidades, 

buscando fazer a identificação de possíveis focos de agressões ao meio ambiente como 

emissões gasosas, efluentes de líquidos, resíduos sólidos, odores, ruídos, vibrações, entre 

outros, podendo, então, fazer um acompanhamento da evolução destes focos para que se 

possa acompanhar o impacto causado e estudar maneiras de reduzir, monitorar ou eliminar os 

mesmos. No quadro 1 pode-se verificar os benefícios da gestão ambiental: 

 

Benefícios 
Econômicos 

Economia de custos 
Incremento de receitas 

      
 
 
 
  Benefícios 
Estratégicos 

Melhoria da imagem institucional 
Renovação do portfólio de produtos 
Aumento da produtividade 
Alto comprometimento do pessoal 
Melhoria nas relações de trabalho 
Melhoria e criatividade para novos desafios 
Melhoria das relações com os órgãos governamentais, comunidade e grupos 
ambientalistas 
Acesso mais rápido ao mercado externo 
Melhor adequação aos padrões ambientais 

Quadro 1 - Benefícios da Gestão Ambiental 
Fonte: Braga (2007, p.16) 

 

Como se pode observar no Quadro 1, os benefícios da implantação de uma gestão 

ambiental nas entidades podem ser divididos em benefícios econômicos e estratégicos, sendo 

os primeiros decorrentes da redução da utilização de matérias-primas, energia elétrica, 

aproveitamento de resíduos, entre outros. Quando aos benefícios estratégicos, destacam-se os 

decorrentes da abertura ao mercado internacional, da melhoria da imagem da entidade, da 

redução de multas ambientais devido a adequação as normas ambientais, entre outras. 

Neste sentido Ribeiro (2008, p. 144) ressalta que “as atividades de gerenciamento 

devem ser estruturadas de acordo com as características de cada empresa: tipo de atividade, 

porte, envolvimento com a proposta ambiental entre outros”. Desta forma, as atividades de 

gerenciamento ambiental devem ser pensadas e escolhidas de acordo com a atividade e a 

realidade das entidades, podendo, assim, gerar benefícios econômicos e estratégicos. 
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2.2.1 Sistema de Gestão Ambiental 
 

 

Devido à pressão que as entidades vêm sofrendo, e com a busca para melhorar sua 

imagem e sua participação no mercado, estas vêm buscando novas formas de gestão de seus 

recursos. Nesta crescente que surge o Sistema de Gestão Ambiental (SGA).  

Tinoco e Kraemer (2008, p. 126) o define como sendo “um conjunto de procedimentos 

para gerir ou administrar uma organização, de forma a obter o melhor relacionamento com o 

meio ambiente”, ou seja, o SGA é uma ferramenta que promove para as entidades uma 

relação mais responsável com o meio ambiente, podendo trazer tanto benefícios econômicos 

como benefícios estratégicos para as mesmas. 

Segundo Ávila e Paiva (2006, p. 476) o SGA é “uma estrutura padronizada montada 

para gerenciar as atividades referentes ao meio ambiente, de forma sistematizada e que 

possibilite gerar informações”. Percebe-se, então, que, mesmo não sendo obrigatório dentro 

das entidades, este sistema representa um instrumento para que as mesmas se adéqüem as 

exigências que o mercado vem as impondo.  

Tinoco e Kraemer (2008) afirma que podem ser seguidas algumas etapas sobre a 

forma de princípios: política do ambiente, planejamento, implantação, verificação e ações 

corretivas, revisão pela direção conforme descrito a seguir:  

a) Política do ambiente: é o primeiro passo onde a empresa elabora e define a política 

ambiental que a empresa vai seguir com as questões relativas ao meio ambiente; 

b) Planejamento: para se obter sucesso em qualquer medida aplicada em uma 

empresa um bom planejamento deve ser feio, nessa faze procura-se identificar os aspectos 

ambientais e como eles impactam o meio ambiente; 

c) Implementação: tudo que for decido com relação ao SGA como, regras, 

responsabilidades e autoridades, devem ser documentadas e comunicadas a todos os 

envolvidos, para garantir sua aplicação. 

d) Verificação e ações corretivas: devem ser estabelecidos procedimentos de 

controle definidos pela organização para seus processos que impactam o meio ambiente, e 

todas as ações corretivas e preventivas devem ser documentas e devem estar acessíveis para 

todos. 

 e) Revisão pela direção: a direção avalia o SGA verificando se o processo é eficiente 

e adequado, podendo nessa revisão alterar a política do ambiente, os objetivos e 

procedimentos. 
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Braga (2007, p. 19) ressalta ainda que “um Sistema de Gestão Ambiental oferece 

ordem e consistência para os esforços organizacionais no atendimento as preocupações 

ambientais através de alocação de recursos, definição de responsabilidades, avaliações 

correntes das praticas, procedimentos e processos”. 

É neste sentido que a contabilidade aparece como um importante aliado do SGA 

fazendo analise de indicadores e de dados, bem como as avaliações das informações do SGA 

para divulgação aos usuários internos e externos (Kraemer 2005). Desta forma, o sistema de 

gestão ambiental aparece como um instrumento que pode auxiliar as entidades a obterem um 

melhor relacionamento com o meio ambiente.  

   

     

2.3 CONTABILIDADE 

 

 

Antes de entrar na questão específica na Contabilidade Ambiental, tema proposto para 

este estudo, é necessário que se faça uma breve explanação do significado de Contabilidade, 

bem como de suas origens e evolução. Segundo Sá (2002), a contabilidade teve seu início 

com o homem primitivo, a partir do momento em que ele passou a evidenciar a riqueza 

patrimonial que detinha, por meio de escrituras nas cavernas. Já na antiguidade o 

conhecimento contábil aprimorou-se e passou a ser ensinado nas escolas.  

No entanto, foi somente na Idade Média que os registros contábeis caminharam para 

uma sistematização mais ampla. Assim, percebe-se que a teorização em contabilidade teve 

seu início nas percepções realizadas no próprio cotidiano e no campo do exercício 

profissional. 

De acordo com Sá (2002, p. 29) “conceitos contábeis existiram remotamente, desde a 

antiguidade, pois foi preciso ‘dar nome’ a fatos, coisas e procedimentos relativos à riqueza. e 

aos registros dela”.  

Dessa forma, os conceitos e conhecimentos acerca da contabilidade não se esgotaram 

e houve, desde então, uma evolução destes e uma ampliação dos conhecimentos científicos 

acerca do assunto, chegando ao que conhecemos hoje por contabilidade. Assim, a 

contabilidade evoluiu no sentido de atender às novas exigências impostas pela modificação 

da sociedade em si. Passou de simples recurso do homem primitivo para contabilizar seu 

patrimônio e conquistou espaço dentro das entidades.  
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A principal função da contabilidade é a coleta e emissão de dados para a geração de 

informações que serão utilizadas por seus clientes, sejam eles internos ou externos. Como 

exemplo de cliente interno tem-se a administração da entidade, e como exemplo de clientes 

externos têm-se seus acionistas e clientes. 

Além de dados e informações ainda podemos fazer a distinção entre conhecimento e 

sabedoria. Conhecimento é estar ciente de todas as informações geradas através dos dados 

coletados. E sabedoria é tomar a decisão mais acertada baseada em seu conhecimento. 

Trazendo de forma prática para a contabilidade esses níveis de saber tem-se a obtenção 

de dados e geração de informações pelas demonstrações contábeis. O conhecimento 

adquirido pelos administradores da empresa, ou até mesmo seus sócios e clientes e por final, 

baseada na sabedoria de todos os fatos, a tomada de decisão.  

De acordo com Sá (2002, p.46), “contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos 

patrimoniais, preocupando-se com realidades, evidencias e comportamento dos mesmos, em 

relação à eficácia funcional das células sociais”. Para, além disso, “sua finalidade é prover os 

usuários dos demonstrativos financeiros com informações que os ajudaram a tomar decisões” 

(American Institute of Certified Public Accountants apud IUDÍCIBUS, 2002, p. 22). A 

contabilidade configura-se, então, como importante instrumento, dentro das entidades, para a 

tomada de decisões, pois permite uma análise em diversos âmbitos pelos seus gestores. 

Segundo Tinoco e Kraemer (2008, p.18) 

 
a contabilidade hoje é uma ferramenta que auxilia na tomada de decisão, 
além de contribuir de forma relevante para a análise estratégica dos gestores, 
atendendo a todos os seus usuários, de forma a esclarecer as questões de 
âmbito financeiro, sociais e até mesmo ambientais. 

 

É neste sentido que a contabilidade ambiental se destaca, visando atender e esclarecer 

as questões de âmbito econômico e financeiro ligadas ao meio ambiente. 

A contabilidade ambiental emerge, então, de uma preocupação com o meio ambiente, 

ou melhor, com o patrimônio ambiental. Esta não é uma questão somente da contabilidade, 

mas mundial, que envolve diversos aspectos. A sociedade passou a preocupar-se e a discutir 

sobre as questões sócio-ambientais e passou a cobrar mundialmente atitudes que pudessem 

contribuir no sentido de preservar o patrimônio natural da humanidade. Trata-se de uma 

preocupação que perpassa diversos âmbitos em nossa sociedade, desde educacional, social, 

econômico. 

Esta participação da ciência contábil em relação às questões ambientais torna-se mais 

marcante ainda visto que os eventos e questões ligadas a este âmbito “causam significativo 
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impacto na situação econômico-financeira das empresas” (RIBEIRO, 2006, p.44-45). Assim, 

a contabilidade não se isenta desta discussão e assume também sua responsabilidade quanto às 

questões ambientais, no sentido de demonstrar e evidenciar as informações contábeis relativas 

ao meio ambiente e auxiliar as decisões neste sentido.  

 

 

2.4 CONTABILIDADE AMBIENTAL 

 

 

Partindo do pressuposto do entendimento do que significa contabilidade, e como se 

deu seu surgimento, pode-se então, entrar no conceito de contabilidade ambiental, entendendo 

que esta nasce de uma preocupação geral e global com o patrimônio ambiental. Assim, de 

acordo com Ribeiro (2006, p.45) 

 

A contabilidade ambiental não é uma nova ciência, mas sim, uma 
segmentação da tradicional já, amplamente conhecida. Adaptando o objetivo 
desta última, podemos definir como objetivo da contabilidade ambiental: 
identificar, mensurar e esclarecer os eventos e transações econômico-
financeiros que estejam relacionados com a proteção, preservação e 
recuperação ambiental, ocorrido em um determinado período, visando a 
evidenciação da situação patrimonial de uma entidade. 

 

A contabilidade ambiental, então, não surge como uma coisa nova, mas sim como uma 

continuação, uma ampliação da contabilidade, porém, com objetivos voltados para o 

patrimônio ambiental. Ela vem, então, servir como uma ferramenta de controle e orientação 

das situações que tratam das situações ligadas ao meio ambiente.  

Neste sentido, Lima (2001, p. 177) aborda que:  

 
Contabilidade Ambiental é o conjunto de procedimentos objetivando 
evidenciar a situação e as modificações do patrimônio ambiental, cumprindo 
as funções de registro, orientação e controle dos atos e fatos relevantes 
coletando, registrando, acumulando, resumindo e interpretando os 
fenômenos que afetam essas situações patrimoniais. 

 

Para entender mais especificamente do que se trata e de como funciona a contabilidade 

ambiental, é importante que se trate de alguns conceitos essenciais, oriundos também da 

contabilidade, como ativo ambiental, passivo ambiental, receita ambiental, despesas 

ambientais e relatórios contábeis. 
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2.4.1 Ativo ambiental 
 

 

Ativo, em contabilidade, pode ser definido como bens e direitos que tenham 

capacidade de gerar benefícios imediatos ou futuros. Para Iudícibus (2002), Ativo, no 

conceito geral de contabilidade, se configura enquanto um recurso controlado que pode gerar 

benefícios imediatos ou futuros e, assim, transformar estes em entradas líquidas de caixas ou 

em economia de saídas de caixa. 

O conceito de ativo também ganha nova nuance quando se refere a contabilidade 

ambiental, podendo ser definido então, como “todos os bens e direitos possuídos pelas 

entidades, que tenham capacidade de geração de beneficio econômico em períodos futuros e 

que visem à preservação, proteção e recuperação ambiental” (RIBEIRO, 2006, p. 61). Ainda 

na mesma linha, segundo Tinoco e Kraemer (2008, p. 181), “são os bens adquiridos pela 

companhia que têm como finalidade controle, preservação e recuperação do meio ambiente”, 

variando de acordo com a atividade operacional da empresa. 

Dessa forma, pode-se entender ativo ambiental enquanto bens e direitos adquiridos 

pelas entidades que tenham relação com a preservação, a proteção e a recuperação do meio 

ambiente. 

Para se compreender melhor como se compõem esses ativos pode-se citar algumas 

classificações de acordo com Tinoco e Kraemer (2008, p. 181):  

 
● os estoques de insumos, peças, acessórios etc. utilizados no processo de 
eliminação ou redução dos níveis de poluição e de geração de resíduos; 
● os investimentos em maquinas, equipamentos, instalações etc. adquiridos 
ou produzidos com intenção de amenizar os impactos causados ao meio 
ambiente; 
● os gastos com pesquisa, visando ao desenvolvimento de tecnologias 
modernas, de médio e longo prazo, desde que constituam benefícios ou 
ações que irão refletir nos exercícios seguintes. 
 

Cabe ressaltar que a caracterização de um ativo ambiental pode variar de acordo com o 

tipo de entidade, visto que depende do ramo de atividade e do processo produtivo. 
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2.4.2 Passivo ambiental 
 

 

O conceito de Passivo em contabilidade, dentro de uma visão geral e ampla, representa 

as obrigações assumidas pela entidade junto a terceiros. Na visão de Hendriksen (1999, p. 

409) “são sacrifícios futuros prováveis de benefícios econômicos resultantes de obrigações 

presentes”. Sendo assim podemos entender que passivos ambientais são as obrigações de uma 

entidade referente a aspectos ambientais. 

Já no que se refere à contabilidade ambiental, pode-se definir como Passivo 

Ambiental, segundo Ribeiro (2005), os benefícios econômicos ou os resultados que deverão 

ser sacrificados a fim de que se permita a compatibilidade entre o meio ambiente e o 

desenvolvimento econômico. Pode referir-se, também, ao sacrifício destes em decorrência de 

uma conduta inadequada em relação à preservação, proteção e recuperação do meio ambiente. 

Atualmente, passivos ambientais estão em destaque nas entidades brasileiras, pois os 

mesmos representam as obrigações que as entidades possuem em relação à preservação e 

preocupação com o meio ambiente. No entanto, Tinoco e Kraemer (2008, p. 183) ressaltam 

que: 

 
os passivos ambientais, não têm origem apenas em fatos de conotação tão 
negativa, podem originar-se de atitudes ambientalmente responsáveis, como 
os decorrentes de manutenção de sistema de gerenciamento ambiental, os 
quais requerem pessoas para a sua operação. 

 

Sendo assim, as informações do Passivo Ambiental são importantes para a 

identificação da situação econômica, financeira e patrimonial da empresa, não podendo ser 

ignoradas na atualidade. 

 

 

2.4.3 Receitas ambientais 

 

 

Receita, na contabilidade, pode ser defina por todo valor monetário que entra em uma 

entidade ou de créditos representativos de direitos. Hendriksen (1999, p. 223) define receita, 

em termos gerais, “como o produto gerado por uma empresa [...] Deve ser reconhecida após 
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um evento crítico, ou assim que o processo de venda tenha sido cumprido em termos 

substanciais”. 

De acordo com o International Accounting Stansdards Committee (apud Iudícibus, 

2002, p. 173), receita pode ser entendida como “o acréscimo de benefícios econômicos 

durante o período contábil na forma de entrada de ativos ou decréscimo de exigibilidades e 

que redunda num acréscimo do patrimônio liquido, outro que não o relacionado a ajustes de 

capital”.  

Neste sentido, de acordo com os autores supracitados, uma receita pode ser tanto 

resultado direto como indireto de uma atividade que a empresa desenvolve, seja qual for sua 

área de atuação. 

No entanto, há uma grande diferenciação entre receita operacional e o que se 

considera como receita ambiental, visto ser a primeira algo corrente e de fácil mensuração, e a 

segunda ser algo que apresenta certa dificuldade de avaliação e mensuração. 

Cabe destacar que, segundo Tinoco e Kraemer (2008, p. 192-193), as receitas 

ambientais decorrem de: 

 

● prestação de serviços especializados em gestão ambiental; 
● venda de produtos elaborados de sobras de insumos do processo 
produtivo; 
● venda de produtos reciclados; 
● receita de aproveitamento de gases e calor; 
● redução de consumo de matérias-primas; 
● redução do consumo de energia;  
● redução do consumo de água; 
● participação no faturamento total da empresa que se reconhece como 
sendo devida a sua atuação responsável com o meio ambiente.  

 

Dessa maneira, se percebe que as receitas ambientais podem surgir como resultado de 

uma série de melhorias em processos dentro de uma entidade. 

 

 

2.4.4 Custos ambientais 
 

 

De modo geral, custos podem ser definidos, na contabilidade, como todo bem ou 

serviço utilizado para produção de outro bem ou serviço. De acordo com Martins (2003 apud 

BRAGA 2007, p. 56), custos, em contabilidade, “são gastos relativos a um bem ou serviço 
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utilizado na produção de outro bem ou serviço”, ou seja, são consumos necessários para a 

produção de outro bem ou serviço. 

Com relação à contabilidade ambiental, defini-se custos ambientais como gastos que:  

 

devem estar relacionados, diretamente ou indiretamente, com a proteção do 
meio ambiente, com a depreciação, amortização e exaustão doa ativos de 
natureza ambiental, aquisição de insumos relativos ao 
controle/redução/eliminação de poluentes, disposição e tratamentos de 
resíduos poluentes, recuperação/restauração de áreas contaminadas e mão-
de-obra utilizada nas atividades de controle/preservação/recuperação do 
meio ambiente. (RIBEIRO, 2005, p. 52) 

        

Neste sentido, segundo teóricos da área, defini-se custos em dois tipos, os diretos e os 

indiretos. Assim, para Ferreira (2003 apud BRAGA, 2007, p. 59), custos diretos podem ser 

considerados como gastos “cujos fatos geradores afetam o meio ambiente e cujo impacto pode 

se diretamente identificados a uma ação poluidora ou recuperadora ocorrida numa área física 

sob a responsabilidade da entidade contábil”. Segundo a mesma autora, “os custos indiretos 

são aqueles cujos fatos geradores não afetam diretamente o meio ambiente e não são 

diretamente identificados a eventos e/ou transações ambientais”. 

Convém destacar a importância de contabilizar estes custos, independentemente da sua 

dificuldade de separação destes no processo produtivo, pois os mesmo poderão trazer 

benefícios futuros para a entidade e, assim, melhora a imagem desta frente a seus 

consumidores. 

 

 

2.4.5 Despesa ambiental 

 

 

Despesa pode ser conceituada como todo esforço monetário utilizado para gerar 

receita. Para Iudícibus (2002, p. 175) despesa, em contabilidade, é “o sacrifício de ativos 

realizado em troca de obtenção de receitas”. E conforme Hendriksen (1999, p. 232), estas 

despesas “constituem o uso de bens ou serviços no processo de obtenção de receitas”.  

Segundo Ribeiro (2005, p. 50) despesas ambientais “são todos os gastos envolvidos 

com o gerenciamento ambiental, consumidos no período e incorridos na área administrativa”.  

A despesa ambiental se relaciona com a despesa tradicional, pois seus gastos são 

ambos relacionados a um bem ou serviço consumido para a obtenção de receitas, ou seja, as 
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despesas ambientais não estão diretamente relacionadas com o processo produtivo da 

empresa. 

 

 

2.4.6 Evidenciação contábil  
 

 

A Contabilidade de maneira geral tem como seu principal objetivo fornecer 

informações da situação financeira, econômica, patrimonial e, mais recentemente, social de 

uma determinada entidade para seus diversos usuários. 

Para Iudícibus (2002, p. 53), a contabilidade tem como um de seus objetivos “o de 

fornecer informação estruturada de natureza econômica, financeira e, subsidiariamente, física, 

de produtividade e social, aos usuários internos e externos á entidade objeto da 

Contabilidade”. Desta maneira, o mesmo autor define relatório contábil como a apresentação 

sintetizada e ordenada das informações coletadas pela contabilidade, objetivando relatar os 

principais fatos em determinado período às pessoas que se utilizam destes dados contábeis. 

Neste sentido, encontra-se na literatura estudada uma série de relatórios que tratam da 

contabilidade e do meio ambiente, quais sejam: Balanço Patrimonial, Demonstração do 

Resultado do Exercício, Notas Explicativas e Relatório da Administração, sendo necessário, 

então, realizar uma breve contextualização destes tipos de relatórios para maior compreensão 

da temática estudada. 

 

 

2.4.6.1 Balanço Patrimonial 

 

 

A definição de Balanço Patrimonial, de modo genérico, é o de fornecer, quando 

necessário, representação da situação financeira de uma entidade numa determinada data.  

Iudícibus (2002, p. 73) definem balanço patrimonial como o instrumento “que retrata a 

posição das contas de uma entidade após todos os lançamentos das operações de um período 

terem sido feitos, após todos os provisionamentos [...] e ajustes, bem como após encerramento 

das contas de receita e despesa também terem sido executados”. Este tipo de demonstração 

contábil retrata a posição financeira e patrimonial em um exato período de tempo, pois revela 
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dados quantitativos e qualitativos em determinado instante. Ribeiro (2005, p.128) ressalta 

que: 

 

dessa forma, as interações da empresa com o meio ambiente poderiam se 
analisadas em relação ao conjunto patrimonial. O montante das aplicações de 
recursos poderia ser confrontado com o total de ativos, passivos e patrimônio 
liquido; sua contribuição entre curto e longo prazo poderia ser avaliada. 
 

A adaptação do Balanço Ambiental para que neste fossem adicionadas informações 

ambientais alem dos já usuais, necessitaria a inclusão de contas específicas que se referissem 

a itens ambientais.  

Balanço patrimonial adaptado ao meio ambiente proposto* 
ATIVO PASSIVO 
CIRCULA�TE 
Disponível 
Caixa e Bancos C/ Movimento 
Aplicações de Liquidez Imediata 
Créditos 

Clientes 
Clientes Ambientais 
(-) Duplicatas Descontadas 
Subvenções por Assessoria Ambiental 
Outros Créditos 
Estoques 

Matérias-primas 
Produtos em Processo 
Produtos Acabados 
Produtos Reciclados e Subprodutos 
Insumos Ambientais 
Embalagens Ambientais 
REALIZÁVEL A LO�GO PRAZO PERMA�TE 
Investimentos 

Participações permanentes em Outras Sociedades 
Outros Investimentos permanentes 
Participação em Fundos de Investimentos Ambientais 
Imobilizado 

Bens em Operação 
Máquinas e Equipamentos 
Instalações 
Edifícios 
Móveis e Utensílios 
Bens em Operação Ambientais 
(-)   Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas  
Imobilização em processo. 

Diferido 

Gastos de Implantação e Pré-Operacionais 
Gastos com Pesquisas e Desenvolvimento de Produtos 
Projetos de Gestão Ambiental 
Gastos de Reorganização Ambiental 
(-) Amortização Acumulada 

CIRCULA�TE 
Empréstimos e Financiamentos 

Financiamentos Ambientais 
Fornecedores 

Fornecedores Ambientais 
Obrigações 

Multas por Danos Ambientais 
Indenização por Danos Ambientais 
Impostos Verdes 
Provisões 

Multas por Danos Ambientais 
Indenização por Danos Ambientais 
Aquisições de Bens e Serviços Ambientais 
Restaurações Ambientais 
EXIGÍVEL A LO�GO PRAZO 
Empréstimos e Financiamentos 

Financiamentos Ambientais 
Fornecedores 

Fornecedores Ambientais 
Obrigações 

Multas por Danos Ambientais 
Indenização por Danos Ambientais 
Impostos Verdes 
Provisões 

Multas por Danos Ambientais 
Indenização por Danos Ambientais 
Aquisições de Bens e Serviços Ambientais 
Restaurações Ambientais 
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  
 
 
PATRIMÔ�IO LÍQUIDO 
Capital Social 

Reservas de Lucros 

Multas por Danos Ambientais 
Proteção Ambiental 
Reservas de Capital 

Lucros e Prejuízos Acumulados 
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO 
Quadro 2 - Balanço Patrimonial 
Fonte: Tinoco e Kraemer (2008, p. 196-197) 
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Percebe-se a partir da observação do Balanço Patrimonial adaptado ao meio ambiente, 

exposto no quadro acima que, do modo que está estruturado, este poderia ser utilizado pelas 

entidades para publicação de seus dados e informações ambientais. Desta forma, as entidades 

teriam as informações sobre o seu patrimônio mais detalhadas. No ativo circulante são 

apresentadas as contas específicas, tais como: produtos reciclados e subprodutos, insumos 

ambientais e embalagens ambientais visam demonstrar a preocupação da empresa na 

reutilização dos insumos não aproveitados na produção ou venda dos mesmos para reciclagem 

e o uso de materiais que não venham a degradar, ou que causem menor impacto no meio 

ambiente.  

O ativo realizável a longo prazo apresenta a conta participação de fundos de 

investimentos ambientais, que são as aplicações em fundos de investimentos permanentes  

criadas para atender investidores que consideram o risco ambiental relevante. A conta bens 

em operações ambientais trata de investimentos em equipamentos que visam minimizar os 

danos ambientais, a melhoria do ambiente, a redução do consumo de água e energia elétrica, 

entre outros. No ativo realizável a longo prazo ainda encontramos a conta projetos de gestão 

ambiental que representam investimentos em conta do ativo diferido, visando melhorar as 

condições ambientais da entidade através do uso de tecnologia, reduzindo assim resíduos, 

poluição entre outros. 

 No passivo circulante e no exigível a longo prazo temos contas como empréstimos e 

financiamentos que  significam normalmente o recebimento de recursos através de projetos 

ambientais de órgãos de financiamentos, como o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), ou também podem ser realizados através de instituições 

financeiras do país ou exterior. 

O grupo fornecedores representa a aquisição de bens para a melhoria do meio 

ambiente. Temos ainda no passivo o grupo obrigações composto por multas, indenizações e 

impostos. As multas são decorrentes de fatos geradores já ocorridos e confirmados pelos 

órgãos reguladores. Indenizações são danos causados a terceiros, já julgados, por danos 

ambientais e os impostos são recolhidos para servir como fonte de recursos para a preservação 

ambiental. 

As provisões são exigibilidades contra a entidade que em decorrência de um evento 

futuro pode resultar em perda, representando um passivo de tempestividade ou incerteza, de 

acordo com riscos ambientais já existentes.  
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Quanto ao Resultado de Exercícios futuros são obrigações de longo prazo, referente o 

recebimento antecipado de receitas, sem a realização do respectivo fato gerador da venda ou 

serviço.  

Das receitas ambientais fazem parte a redução do consumo de água, venda de resíduos 

reciclados ou para reciclagem, a diminuição do uso de matéria-prima através da implantação 

de um sistema de gestão ambiental. Também são consideradas receitas a utilização de gases e 

calor gerados pela empresa para obtenção de ganhos econômicos e financeiros. 

Cabe ressaltar que com as alterações propostas pela Lei 11638 de 2007 e 11949 de 

2009 acorreram algumas alterações na estrutura do Balanço Patrimonial que foi mostrado 

acima. Segundo Iudícibus (2010), o grupo do Ativo foi dividido em dois grupos Ativo 

Circulante e não Circulante dentro deste foi subdividido em Realizável a Longo Prazo, 

Investimentos, Imobilizado e Intangível. 

No Passivo foi dividido em dois grupos Passivo Circulante e não Circulante neste 

ultimo foi subdividido em exigível a longo prazo. No Patrimônio liquido foi reestruturado 

ficando da seguinte maneira: Capital Social, Reservas de Capital, Ajustes de Avaliação 

Patrimonial, Reservas de Lucros, Ações em Tesouraria e Prejuízos Acumulados. 

 

 

4.4.6.2 Demonstração do Resultado do Exercício 
 

 

A Demonstração do Resultado do Exercício defini-se como um relatório destinado a 

evidenciação das receitas e despesas em um dado período, demonstrando, assim, as operações 

realizadas pela entidade para a verificação de seu lucro ou prejuízo. De acordo com Iudícibus 

(2002, p. 197), como a “comparação de receitas com despesas do período, reconhecidas e 

apropriadas (...) apurando um resultado que pode ser positivo, negativo ou nulo”. O art. 187 

da Lei 6.404-1976 descreve o que será apurado na Demonstração do Resultado do Exercício: 

 

I - a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os 
abatimentos e os impostos; 
II - a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e 
serviços vendidos e o lucro bruto; 
III - as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das 
receitas, as despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais; 
IV - o lucro ou prejuízo operacional, as receitas e despesas não operacionais 
e o saldo da conta de correção monetária (Art. 185, § 3º); & Inciso alterado 
pela Lei nº 9249/95  



 36

V - o resultado do exercício antes do imposto de renda e a provisão para o 
imposto; 
VI - as participações de debêntures, empregados, administradores e partes 
beneficiárias, e as contribuições para instituições ou fundos de assistência ou 
previdência de empregados; 
VII - o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do 
capital social. 
§ 1º - Na determinação do resultado do exercício serão computados: 
a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua 
realização em moeda; e 
b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, 
correspondentes a essas receitas e rendimentos. 
§ 2º - O aumento do valor de elementos do ativo em virtude de novas 
avaliações, registrado como reserva de reavaliação (Art. 182, § 3º), somente 
depois de realizado poderá ser computado como lucro para efeito de 
distribuição ou participações 

 

Portanto esse tipo de relatório contábil destina-se a evidenciar a composição do 

resultado em um dado período das operações de uma entidade, verificando se houve lucro ou 

prejuízo.  O quadro 3 mostra como ficaria a Demonstração do Resultado do Exercício 

adaptada ao meio ambiente: 

 

DEMO�STRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM FORMATO TRADICIO�AL 
Receita Bruta R$ 
(-)Custos da produção 
Itens usuais 
Custos 
▫ Depreciação de equipamentos antipoluentes 
▫ Insumos antipoluentes 
▫ Mão-de-obra utilizada no controle do ambiente 

 

(=) Lucro Bruto  
(-) Despesas operacionais 
Itens usuais 
Despesas 
▫ Gastos incorridos na área administrativa 
▫ Taxas ou despesas com regulamentação do ambiente 

 

(=) Resultado operacional  
(+/-) Resultado não operacional 
Itens usuais 
Gastos não operacionais 
▫ Multas por infração à legislação ambiental 
▫ Penalidade por agressões ao meio ecológico 

 

(=) Resultado líquido antes dos impostos  
Quadro 3 - Demonstração do Resultado do Exercício 
Fonte: Ribeiro (2006, p. 129) 

 

Observa-se que com a estrutura da Demonstração do Resultado do Exercício no 

quadro 3 que é possível segregar algumas contas relacionadas ao meio ambiente como 
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depreciação de equipamentos antipoluentes, avaliando o nível de desgaste no período com os 

equipamentos destinados a diminuir o nível de poluição emitido pelas entidades, insumos 

antipoluentes e a mão-de-obra utilizada no controle do ambiente, avaliando dessa forma os 

gastos na gestão ambiental. 

Quanto às despesas operacionais podem-se segregar contas como taxa ou despesas 

com regulamentação do ambiente, com isso as entidades teriam controle do quanto foi gasto 

com taxas e com regulamentações ambientais no período. 

No resultado não operacional as entidades podem ter o controle do quanto foi gasto no 

período com multas por infração e legislação ambiental e com penalidade por agressões ao 

meio ecológico. 

Ribeiro (2005, p.129) destaca que assim demonstrados os dados “ficariam evidentes os 

impactos ambientais da empresa em cada período”. Pode-se dizer, então, pelas informações 

ambientais divulgadas, o modo pela qual a empresa está interagindo com o meio ambiente, 

está afetando o seu desempenho, possibilitando até comparação do grau de influência ao 

longo do tempo. 

 

 

2. 4.6.3 "otas explicativas 
 

 

As notas explicativas são regidas pela Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que 

dispõe “as demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros 

analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação 

patrimonial e dos resultados do exercício”. 

Segundo a Comissão de Pronunciamentos Contábeis (CPC 26) as notas explicativas 

apresentam informações adicionais às contidas nas demonstrações contábeis. As mesmas 

“oferecem descrições narrativas ou segregações e aberturas de itens divulgados nessas 

demonstrações e informação acerca de itens que não se enquadram nos critérios de 

reconhecimento nas demonstrações contábeis”.  

Desta forma, as notas explicativas surgem como um complemento das demonstrações 

contábeis, e são utilizadas para esclarecer algumas informações presentes nas demonstrações 

contábeis.  

Para Hendriksen (1999. p.525) “o objetivo de emprego de notas explicativas em 

demonstrações financeiras deve ser o fornecimento de informação que não pode ser 
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apresentada adequadamente no corpo de uma demonstração sem reduzir a clareza da 

demonstração”.  

Dessa forma Braga (2007) diz, não servem apenas para esclarecer informações 

monetárias das variações que ocorrem nas contas mais importantes, podem conter 

esclarecimentos sobre informações qualitativas e quantitativas de informações não 

monetárias, como as: 

 

• Medidas preventivas utilizadas para redução ou eliminação de impactos 
ambientais. 
• Capacitação e orientação profissional interna visando a qualidade da gestão 
ambiental na empresa. 
• Certificação de normas ambientais. 
• obtenção de selos específicos de qualidade ambiental. 
•Informações qualitativas e quantitativas não monetárias sobre impactos 
ambientais causados pela entidade. 
• Investimentos em P&D. 
• Passivos ambientais etc.  
BRAGA (2007. pg. 70-71) 

 

Porém Paiva (2009, p.60) ressalta que as entidades restringem-se em divulgar o 

mínimo exigido por lei, muitas vezes os dados e as informações são divulgadas de maneira 

evasiva não evidenciando de forma clara como ela ocorreu. 

 

 

2.4.6.4 Relatório da Administração  
 

 

É um dos instrumentos utilizados pelas entidades para divulgação dos principais 

eventos ocorridos em seu exercício. Como Iudícibus (2007, p.06) destaca “[...] deve 

evidenciar os negócios sociais e principais fatos administrativos ocorridos no exercício, os 

investimentos em outras empresas, a política de distribuição de dividendos e de 

reinvestimento de lucros etc.”. 

Para o Comitê de Pronunciamentos Contábeis 26 deve relatar as peculiaridades a 

respeito do desempenho da entidade, de sua posição financeira e de seu patrimônio e as 

incertezas a que esta sujeita. Nesse relatório segundo o CPC 26 ainda pode-se incluir a 

análise: 

 
(a) dos principais fatores e influências que determinam o desempenho, 
incluindo alterações no ambiente em que a entidade opera, a resposta da 
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entidade a essas alterações e o seu efeito e a política de investimento da 
entidade para manter e melhorar o desempenho, incluindo a sua política de 
dividendos; 
(b) das fontes de financiamento da entidade e a respectiva relação pretendida 
entre passivos e o patrimônio líquido; e 
(c) dos recursos da entidade não reconhecidos nas demonstrações contábeis 
de acordo com os Pronunciamentos. 

 

Nesse sentido esse relatório aparece como um importante instrumento de divulgação 

de informações ambientais podendo conter informações a respeito de:  

 

[...] políticas relacionadas aos impactos ambientais, programas de educação 
ambiental, prêmios recebidos em decorrência de atuação da empresa em 
relação ao meio ambiente, desenvolvimento de ‘produtos limpos’, medidas 
de racionalização no uso dos recursos naturais. BRAGA (2007, p. 71) 

 

Diante dos referenciais teóricos expostos anteriormente percebe-se o potencial 

informacional da contabilidade nas questões relacionadas ao meio ambiente. 
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3. A�ÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo são apresentados os dados coletados junto às maiores entidades de 

Santa Catarina. Para formar a amostra desta pesquisa foram selecionadas as cinquenta maiores 

entidades de Santa Catarina, segundo o VPG, de acordo com a revista Amanhã (2010).  

Para obtenção dos dados foi realizado contato eletrônico e telefônico com as entidades 

selecionadas e, do dia 05 de setembro até 05 de outubro de 2011 foram enviados os 

questionários para as mesmas. Duas entidades se recusaram a responder o questionário, uma 

alegando não dispor de tempo hábil para responder ao questionário enviado por estar, no 

momento do envio do mesmo, envolvida em diversos projetos; outra alegando estabelecer em 

sua entidade uma cota de auxílio a trabalhos acadêmicos, estando, no momento do envio do 

questionário, com a cota comprometida, não sendo possível, então, responder o mesmo.  

Obteve-se o retorno de doze questionários, perfazendo o percentual de 25% do 

universo pesquisado.  

Para melhor organização dos dados coletados, os mesmos foram divididos em três 

grupos, quais sejam: caracterização da empresa, sistema de gestão ambiental, utilização da 

contabilidade ambiental. Desta forma, pode-se analisar os elementos necessários para atender 

aos objetivos da presente pesquisa. 

A análise dos dados configura-se enquanto a principal parte desta pesquisa visto que, 

por meio dela, os dados são avaliados e discutidos. 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DAS ENTIDADES  

 

 

A presente pesquisa foi aplicada em entidades com características diversificadas, no que 

tange a aspectos referentes a atuação, havendo, então, a necessidade de elaborar o perfil das 

mesmas. Com o objetivo de caracterizar as entidades pesquisadas, foram realizados 

questionamentos a respeito de: cargo dos respondentes, enquadramento jurídico das entidades, 

controle do capital, faturamento relativo ao ano 2010, ramo de atividade e predominância do 

mercado consumidor. 
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3.1.1 Cargo dos respondentes 

 

 

Com o objetivo de traçar o perfil dos respondentes, a fim de analisar a qual área os 

mesmos pertenciam, foi questionado qual o cargo ocupado pelos respondentes nas entidades 

de Santa Catarina que formaram a amostra desta pesquisa.  

Assim, obteve-se como resposta os seguintes cargos: gerente contábil; gerente de 

controladoria; coordenador contábil; coordenador de Gestão Ambiental Corporativo; analista 

contábil; contador geral; coordenador Engenharia SIG. Quanto aos cargos ocupados pelos 

respondentes, quatro deles não especificaram seus cargos 

 

 

3.1.2 Enquadramento Jurídico da Entidade 

 

 

A fim de caracterizar as entidades pesquisadas quanto ao enquadramento jurídico foi 

questionado se as mesmas caracterizavam-se enquanto sociedades anônimas, limitadas, 

individual, cooperativa ou outros. O gráfico 1 evidencia o enquadramento jurídico da amostra.  

 

Gráfico 1 – Enquadramento Jurídico 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Quanto ao enquadramento jurídico das entidades, percebe-se que nove respondentes, 

totalizando 75%, caracterizam-se enquanto Sociedades Anônimas, ou seja, negociam suas 

ações na bolsa de valores, enquanto duas respondentes, totalizando 16,7%, caracterizam-se 

enquanto Sociedades Limitadas. Apenas uma empresa, representando 8,3%, assinalou a opção 

outros, caracterizando-se, então, enquanto pessoa jurídica de direito privado, de finalidade 

filantrópica e sem fins lucrativos. As sociedades individuais e cooperativas não foram 

assinaladas por nenhuma das entidades pesquisadas. 

 

 

3.1.3 Controle do Capital Aplicado na Entidade 

 

 

Para fins de caracterização das entidades pesquisas, foi questionado quanto ao controle 

do capital, se são de cunho estatal, nacional ou multinacional.  

 

Gráfico 2 – Controle do Capital 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Conforme exposto no Gráfico 2, pode-se observar que a maioria das entidades 

pesquisadas possui controle do capital nacional, totalizando 83,3% da amostra pesquisada. 

Ainda segundo a mesma tabela observa-se que as entidades que possuem controle do capital 
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estatal e controle do capital multinacional correspondem, cada categoria, a 8,3% das entidades 

pesquisadas.  

 

 

3.1.4 Faturamento da Entidade no Ano de 2010 

 

 

Para fins de caracterização das entidades pesquisadas, considerou-se o faturamento 

total da empresa no ano de 2010. Para facilitar a tabulação e visualização dos dados, os 

faturamentos foram agrupados nas faixas de: zero a cem milhões de reais; cem a quinhentos 

milhões de reais; quinhentos milhões a um bilhão de reais; e acima de um bilhão de reais, 

conforme Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Faturamento em 2010 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Assim, é possível observar que apenas um respondente, representando 8,3% das 

entidades, possuiu faturamento inferior a cem milhões de reais no ano de 2010. As entidades 

que sinalizaram como faturamento no ano de 2010, a categoria acima de um bilhão de reais 

corresponde a 25% da amostra pesquisada. Ainda é possível observar que a maioria das 

entidades pesquisadas possuiu, no ano de 2010, faturamento entre cem a quinhentos milhões 
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de reais ou entre quinhentos milhões a um bilhão de reais, representando 33,3% da amostra 

cada categoria. 

 

 

3.1.5 Ramo de Atividade 

 

 

Visto que as entidades elencadas pela revista Amanhã são de diferentes setores da 

economia, fez-se necessário questionar as mesmas quanto ao seu ramo de atividade. Para 

melhor compreensão e visualização das respostas obtidas, os ramos de atividade foram 

agrupados em: Alimentos e Bebidas, Energia, Material de Construção, Cooperativas de 

Produção, Metalúrgica, Têxtil e Confecções, Couro e Calçados, Saúde, Maquinas e 

Equipamentos, Financeiro, Papel e Celulose, Madeira e Florestamento, Serviços Públicos, 

Educação, Eletrodomésticos, Comércio – atacado e varejo, Eletroeletrônicos, Higiene e 

Limpeza, Transporte e Logística e Outros. No gráfico 4 são apresentados os ramos de 

atividade das entidades respondentes, excluindo-se do mesmo os ramos que não foram 

contemplados. 

 

Gráfico 4 – Ramo de Atividade 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observou-se que a maioria das entidades pesquisadas, quatro respondentes, atuam no 

ramo metalúrgico, totalizando 33,3% da amostra, seguido pelo ramo de energia, com três 

respondentes, representando 25%. Os ramos de atividade de alimentos e bebidas; papel e 
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celulose; têxtil e confecções; educação; e higiene e limpeza, totalizaram cada um, 8,3% da 

amostra da pesquisa, sendo que os demais ramos de atividade não obtiveram nenhum 

respondente. 

 

 

3.1.6 Predominância do mercado consumidor 

 

 

Visto que as entidades pesquisadas caracterizam-se de formas distintas, questionaram-

se as mesmas quanto à predominância do mercado consumidor, considerando o mercado 

nacional, internacional e ambos.  

 

Gráfico 5 – Predominância do mercado consumidor 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo com o Gráfico 5, pode-se observar que o mercado consumidor 

predominante entre as entidades pesquisadas, onze respondentes, é o nacional, totalizando 

91,7% da amostra. A categoria internacional não foi assinalada por nenhuma das entidades 

pesquisadas e, somente 8,3% das entidades apontou como mercado consumidor predominante 

ambas as categorias, nacional e internacional. 
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3.1.7 Caracterização das entidades pesquisadas 

 

 

Através dos dados apresentados, torna-se possível apresentar a caracterização das 

entidades que compõem a amostra desta pesquisa. 

Quanto ao enquadramento jurídico percebe-se que 75% das entidades pesquisadas se 

caracterizam enquanto Sociedades Anônimas, seguidas por 16,7% enquanto Sociedades 

Limitadas e 8,3% enquanto Outro enquadramento. O Controle do Capital que mais se destaca 

é o Nacional, com 83,3% das entidades. 

Quanto ao faturamento no ano de 2010, percebe-se que 33,3% das entidades afirmam 

possuírem faturamento na faixa entre quinhentos milhões a um bilhão de reais. O ramo de 

atividade que mais se destaca é o de metalúrgica, com 33,3% do total da amostra, seguindo 

pelo ramo de energia, com 25%. O mercado consumidor predominante é o Nacional, com 

91,7% da amostra da pesquisa. 

 

 

3.2 SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

 

 

Nesta seção são apresentados os dados coletados a respeito do Sistema de Gestão 

Ambiental (SGA), destacando se as entidades pesquisadas possuem alguma certificação 

ambiental/social, se utilizam o SGA, quais as principais fonte de dados utilizada, quanto ao 

tempo que a empresa possui o sistema, quais as dificuldades encontradas na manutenção e 

implantação do SGA, a evidenciação das informações ambientais nas demonstrações 

financeiras e o impacto contábil na estática e na dinâmica patrimonial. 

 

 

3.2.1 Certificação Ambiental/Social 

 

 

Nesta parte foi questionado as entidades se as mesmas possuíam certificação 

ambiental e quais. 
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Tabela 1 – Certificação Ambiental/Social 

Certificação  N. Respostas Total (%) 

ISO 14000 6 42,9 

OHSAS 18000 1 7,1 

Outras 4 28,6 

Não possui 2 14,3 

Não respondeu 1 7,1 

TOTAL 14 100 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo com a tabela 1, observa-se que a maioria das entidades, 42,9%, afirmam 

possuir certificação ISO 14000, que fornece os requisitos e as diretrizes para um SGA. Apenas 

uma empresa, totalizando 7,1% da amostra, afirma possuir certificação OHSAS 18000, que 

fornece especificações quanto à saúde e a segurança ocupacional do sistema de gestão.  As 

demais entidades afirmaram possuir outro tipo de certificação, totalizando 28,6%. Destas 

entidades, apenas uma não especificou outro tipo de certificação, sendo que as demais 

especificaram possuir: Licença Ambiental de Operação, FSC 14064 e TS16949. Observa-se, 

também que duas entidades afirmaram não possuir nenhuma certificação ambiental/social, 

bem como uma entidade não respondeu ao questionário, representado 14,3% e 7,1% 

respectivamente. Nota-se que a soma de respostas ultrapassa o número de entidades 

pesquisadas visto que duas delas afirmaram possuir mais de uma certificação ambiental, 

totalizando, então, quatorze respostas. 

 

 

3.2.2 Sistema de Gestão Ambiental 

 

 

No intuito de compreender a utilização do Sistema de Gestão Ambiental pelas 

entidades pesquisadas, questionaram-se as mesmas quanto à implantação do referido sistema, 

se este se encontra consolidado ou não ou se ainda está em fase de implantação.  
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Tabela 2 – Sistema de Gestão Ambiental 

Sistema de Gestão Ambiental N. Respostas Total (%) 

Sim 7 58,3 

Não 4 33,3 

Em implantação 1 8,3 

Total 12 100 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pode-se observar, de acordo com a Tabela 2, que a maioria das entidades pesquisadas, 

totalizando 58,3%, afirma possuir Sistema de Gestão Ambiental, enquanto 8,3% afirmam 

estar em processo de implantação do mesmo. Em contrapartida, quatro respondentes, 

representando 33,3% da amostra da pesquisa, afirmam não possuírem SGA. 

 

 

3.2.3 Principais fontes de dados do SGA 

 

 

Nesta parte, foi questionado as entidades pesquisadas quanto às principais fontes de 

dados utilizadas no Sistema de Gestão Ambiental, considerando como fontes: contabilidade, 

controles isolados, controles específicos e outras. Apenas as entidades que afirmaram possuir 

SGA implantado ou em fase de implantação fazem parte da amostra deste questionamento, 

sendo consideradas, então, apenas oito entidades. 

 

Tabela 3 – Principais fonte de dados do SGA 

Fonte de dados N. Respostas Total (%) 

Contabilidade 2 18,2 

Controle isolado 1 9,1 

Controle específico 6 54,5 

Outras 2 18,2 

Total 11 100 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo com a Tabela 3 a principal fonte de dados utilizada pelo SGA é o controle 

específico, totalizando 54,5% da amostra da pesquisa. A contabilidade e “outras” foram 
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apontadas como segundas maiores fontes de dados, considerando 18,2% da amostra cada 

uma, sendo que nenhuma das entidades pesquisadas que assinalou a opção “outras” 

especificou qual a fonte de dados do SGA. Controle isolado foi apontado somente por uma 

empresa representando 9,1%. Nota-se que a soma de respostas ultrapassa o número de 

entidades consideradas nesta questão (oito) visto que três delas assinalaram mais de uma 

alternativa, totalizando, então, onze respostas. 

 

 

3.2.4 Tempo que a entidade possui SGA 

 

 

Considerando as entidades que afirmaram possuírem Sistema de Gestão Ambiental 

como amostra, ou seja, oito respondentes, questionou-se as mesmas quanto ao tempo que 

possuem o mesmo. Para melhor tabulação e visualização dos dados os dados foram agrupados 

em: 1 a 3 anos; 3 a 6 anos; 6 a 9 anos e mais de 10 anos, conforme Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Tempo que a empresa possui SGA 

Tempo que possui SGA N. Respostas Total (%) 

1 a 3 anos 2 25 

3 a 6 anos 1 12,5 

6 a 9 anos 2 25 

Mais de 10 anos 3 37,5 

Total 8 100 

 Fonte: Dados da pesquisa 

 

Considerando a amostra da questão a maioria das entidades afirmou possuírem 

Sistema de Gestão Ambiental a mais de 10 anos, totalizando 37,5%. As categorias de 1 a 3 

anos e de 6 a 9 anos apontaram, cada uma, 25% da amostra, enquanto a categoria de 3 a 6 

anos apontou 12,5%, totalizando a soma das três categorias 62,5%%, o que aponta uma 

crescente preocupação das entidades com as questões ambientais na última década. 
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3.2.5 Dificuldades na manutenção e implantação do SGA 

 

 

Para compreender as dificuldades encontradas pelas entidades na implantação e 

manutenção do Sistema de Gestão Ambiental questionaram-se as entidades quanto ao tema. 

 

Tabela 5 – Dificuldades na manutenção e implantação do SGA 

Dificuldades  N. Respostas Total (%) 

Falta de pessoal capacitado 0 0 

Disponibilidade de capital 2 14,3 

Falta de adequação aos programas de gestão ambiental 1 7,1 

Má estruturação do setor ambiental 1 7,1 

Falta de informações estruturadas 3 21,4 

Falta de interesse na implantação e manutenção do SGA 0 0 

Outras 4 28,6 

Não foram encontradas dificuldades 2 14,3 

Não respondeu 1 7,1 

Total 14 100 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

De acordo com a Tabela 5 pode-se notar que a categoria “Outras” foi a mais assinalada 

pelas entidades pesquisadas, totalizando 28,6%.  Cabe ressaltar, então, que das quatro 

respondentes, somente uma não complementou a opção escolhida, enquanto as outras três 

especificaram as dificuldades em: falta de cooperação por parte da comunidade, comunicação 

com os órgãos públicos e custos. A falta de informações estruturadas foi apontada pelas 

entidades como a segunda maior dificuldade, considerando 21,4% da amostra, enquanto 

14,3% afirmaram não ter encontrado dificuldades ou apontaram como dificuldade a 

disponibilidade de capital. Falta de adequação aos programas de gestão ambiental e má 

estruturação do setor ambiental foram apontados enquanto 7,1% cada, enquanto falta de 

pessoal capacitado e falta de interesse na implantação e manutenção do SGA não 

apresentaram respostas positivas, o que demonstra a carência de organização das entidades no 

que diz respeito às questões de gestão ambiental. Nota-se que a soma de respostas ultrapassa o 

número de entidades pesquisadas visto que uma delas afirmou possuir mais de uma 

dificuldade na implantação do SGA, totalizando, então, quatorze respostas. 
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3.2.6 Evidenciação das Informações Ambientais nas Demonstrações Financeiras 

 

 

Levando em consideração as Demonstrações Financeiras das entidades pesquisadas 

verificou-se a evidenciação de informações ambientais em seis das doze entidades. Em quatro 

entidades não foram encontradas Demonstrações Financeiros por estas não publicarem tais 

informações em suas páginas eletrônicas, em duas empresas as informações ambientais foram 

evidenciadas somente no Relatório da Administração, não sendo quantificadas 

monetariamente. Nas demais empresas as informações foram evidenciadas em suas 

Demonstrações Financeiras, sendo quantificadas monetariamente. Segue abaixo a relação de 

onde essas informações foram evidenciadas e de que forma elas são apresentadas. Para manter 

o sigilo das entidades respondentes, optou-se por nomeá-las de acordo com as letras do 

alfabeto, de A a F.  

Na entidade A evidencia-se em seu Balanço Patrimonial, no grupo Ativo Imobilizado 

o item Reflorestamento, não aparecendo de forma segregada, mas sim nas notas explicativas 

de tal grupo. Também nas Notas Explicativas encontra-se a evidenciação de um item 

pertencente as Despesas não operacionais da DRE referente ao Investimento em 

reflorestamento. 

Na entidade B é evidenciado através da DFC o item Prejuízo (lucro) na venda de 

ativos florestais. E de forma não segregada no Balanço Patrimonial, no grupo Ativo 

Imobilizado, o item Meio Ambiente e na DRE sendo apresentada também de forma não 

segregada nos item Despesa não Operacional como Investimento em Ativo Imobilizado, 

ambos evidenciados nas Notas Explicativas. 

Somente no Relatório da Administração, da Demonstração Financeira analisada, é que 

foi evidenciada alguma informação ambiental da entidade C, quantificada monetariamente. 

Realizando investimentos na preservação ambiental e manutenção das florestas. 

Evidencia-se uma provisão para contingências, em suas notas explicativas na Entidade 

D, referente a indenizações por conta de áreas supostamente atingidas.  

Na Entidade E evidencia-se a conta Ativos Biológicos, pertencente ao Grupo Ativo 

Realizável a Longo Prazo. Encontra-se também o item Variação do valor justo dos ativos 

biológicos na DRE da entidade. No Relatório da Administração são citados mais alguns itens, 

quantificados monetariamente, referente a Contabilidade Ambiental. Entre eles destacamos 

venda de Créditos de Carbono. Em suas Notas Explicativas a entidade apresenta uma 

Contingência Ambiental referente a uma ação do Ministério Público. Ainda nesta mesma 
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entidade encontramos a evidenciação de itens referentes a Contabilidade Ambiental na 

Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado e na Demonstração 

das Mutações do Patrimônio Líquido. 

Por fim, na entidade F, a Contabilidade Ambiental se apresenta evidenciada no 

Balanço Patrimonial na conta Desativações, Alienações e Serviços em Curso do Ativo 

Circulante, conforme Nota Explicativa, contendo alguns projetos sobre preservação do Meio 

Ambiente. Outras informações referentes a Contabilidade Ambiental foram encontradas nas 

Notas Explicativas sobre a Gestão de Riscos Ambientais, que trata da realização de projetos 

de caráter socioambiental além de Licenças Ambientais e Autorização para o corte de 

vegetação. 

 

 

3.2.7 Impacto contábil na Estática e na Dinâmica Patrimonial 

 

 

De acordo com as informações ambientais coletadas nas Demonstrações Financeiras 

das entidades pesquisas, quanto a sua estática patrimonial, fica evidenciado que poucas 

informações poderiam ser relacionadas aos itens propostos no Balanço Patrimonial por 

Tinoco e Kraemer (2008, p. 128). Itens como Indenizações por Áreas Supostamente 

Atingidas e Multas por Danos Ambientais seriam relacionadas nas Provisões do Passivo 

Exigível, em Indenizações por Danos Ambientais e em Multas Ambientais respectivamente. 

As demais informações ambientais de natureza contábil que foram encontradas não se 

enquadram no Balanço proposto dos autores. 

Analisando as organizações pesquisadas, embora algumas delas tenham divulgado nos 

seus Relatórios Financeiros informações ambientais que afetam a dinâmica patrimonial, não 

se constatou nenhuma informação que pudesse ser enquadrada na Demonstração do 

Resultado do Exercício adaptada ao meio ambiente proposta por Ribeiro (2006, p.129) que 

foi utilizada como referencia para esse estudo. 

De acordo com as informações ambientais coletadas nas demonstrações financeiras 

pesquisadas, pode-se perceber que o modelo utilizado de Balanço e DRE propostos no 

referencial teórico do presente estudo, pelos autores Tinoco e Kraemer e por Ribeiro, não são 

utilizados. E que as informações contábeis de natureza ambiental publicadas pelas entidades 

pesquisadas nas suas demonstrações financeiras não seguem um padrão definido o que 

dificulta a mensuração das mesmas. 
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3.3 UTILIZAÇÃO DA CONTABILIDADE AMBIENTAL 

 

 

Esta seção apresenta os resultados obtidos junto às maiores entidades de Santa 

Catarina, no tocante a utilização da contabilidade ambiental pelas mesmas, destacando a 

forma de divulgação de suas informações ambientais, o controle do percentual gasto com 

preservação e conservação ambiental, aos controles de gerenciamento ambiental, a segregação 

das informações ambientais, ao controle sobre ativos e passivos ambientais e sobre a 

utilização da contabilidade ambiental como fonte de informação. 

 

 

3.3.1 Divulgação das informações ambientais 

 

 

Nesta parte questionou-se quanto aos instrumentos utilizados pelas entidades para 

divulgação de suas informações de natureza ambiental, no intuito de compreender os 

principais meios que as mesmas utilizam para divulgar suas informações ambientais.  

 

Tabela 6 – Instrumentos para divulgação das informações de natureza ambiental 

Instrumento Utilizado N. Respostas        Total (%) 

Demonstrações financeiras 2 7,7 

Balanço Social 5 19,2 

Relatório da Administração 3 11,5 

Relatórios Ambientais 7 26,9 

Relatórios Socioambientais 5 19,2 

Outros 3 11,5 

Não validada 1 3,8 

Total 26 100 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo com a Tabela 6 a maioria das entidades utiliza os relatórios ambientais 

como principal instrumento de divulgação das informações de natureza ambiental, com 26,9% 

da amostra da pesquisa, seguidos pelo balanço social e relatórios socioambientais, com 19,2% 

cada. A divulgação, segundo a mesma tabela, é realizada por meio de relatórios de 
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administração e outros por 11,5% cada e por meio de demonstrações financeira por 7,7%. Das 

entidades que assinalaram a opção outros se destaca que uma delas afirmou divulgar suas 

informações através de panfletos promocionais e outra através de relatórios de 

sustentabilidade. Nota-se que a soma de respostas ultrapassa o número de entidades 

pesquisadas visto algumas delas assinalaram mais de uma opção como instrumento de 

divulgação das informações de natureza ambiental, totalizando, então, vinte e cinco respostas. 

 

 

3.3.2 Gasto com preservação e conservação de meio ambiente 

 

 

Considerou-se necessário, também, questionar as entidades a respeito do 

conhecimento do percentual de gastos relacionados a preservação e conservação do meio 

ambiente, no intuito de compreender se as mesmas mantêm controle sobre seus gastos na 

área. 

 

Tabela 7 – Gastos relacionados à preservação e conservação do meio ambiente 

Conhecimento do percentual de gastos relacionados a 

preservação e conservação do meio ambiente 

N. Respostas      Total (%) 

Sim 8 66,7 

Não 4 33,3 

Total 12 100 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

De acordo com a Tabela 7 a maioria das entidades afirmou ter conhecimento do 

percentual de gastos relacionado à preservação e conservação do meio ambiente, totalizando 

66,7% da amostra da pesquisa, enquanto 33,3% afirmaram não possuir este conhecimento. 

 

 

3.3.3 Controles gerenciais relativos ao meio ambiente 

 

 

São apresentados os resultados acerca do questionamento feito as entidades quanto à 

realização de controle gerencial relativo às receitas, aos gastos ambientais, ativos e passivos a 
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ambiental. Trata-se de uma questão aberta, onde os respondentes puderam apontar de que 

forma estes controles são realizados em suas entidades. 

Para melhor visualização do resultado optou-se por tabular as respostas obtidas em 

afirmativa ou negativamente e, posteriormente, pontuar como estes controles são realizados.  

 

Tabela 8 – Realização de controles gerenciais relativos ao meio ambiente 

Realização de controles gerenciais N. Respostas Total (%) 

Sim 7 58,3 

Não 5 41,7 

Total 12 100 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

De acordo com a Tabela 8 pode-se perceber que, entre as entidades pesquisadas, 

58,3% realiza os controles gerenciais relativos ao meio ambiente, enquanto 41,7% afirmam 

não realizar este controle. Dentre as entidades que realizam tais controles gerenciais pode-se 

notar diferentes formas de realização deste controle, dentre as quais: através de indicadores de 

performance com base na coleta, analise e gerenciamento de dados ambientais; controle 

administrativo e contábil; controle prévio de orçamentos e dispêndios ambientais e 

implantação do controle acerca dos passivos ambientais; controle de todos os custos e receitas 

gerados pelo SGA; controle sobre lixo químico, tratamento de esgoto, transporte de esgotos, 

gerenciamento de compra de reagentes, controle de lâmpadas compradas que após queimadas 

são tratadas, venda de papelão, gerenciamento de compras, distribuição de custos em geral, 

programação de despesas e redução de resíduos; gestão de orçamentos; e registro dos gastos 

ambientais. 

 

 

3.3.4 Segregação dos fatos ambientais 

 

 

Questionaram-se as entidades pesquisadas quanto à segregação dos fatos 

relacionados à contabilidade ambiental, conforme apresentado na tabela abaixo, dentre as 

quais se considerou: passivos ambientais, ativos ambientais, custos ambientais, despesas 

ambientais, investimentos ambientais, receitas ambientais e outros. 
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Tabela 9 – Segregação dos fatos relacionados às questões ambientais  

Segregação dos fatos relacionados as questões 

ambientais 

N. Respostas Total (%) 

Passivos ambientais 2 8,7 

Ativos ambientais 1 4,3 

Custos ambientais 4 17,4 

Despesas ambientais 4 17,4 

Investimentos ambientais 5 21,7 

Receitas ambientais 3 13 

Não segrega 4 17,4 

Total 23 100 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

De acordo com a Tabela 9 a segregação dos fatos relacionados as questões ambientais 

se dão, majoritariamente, através dos investimentos ambientais, totalizando 21,7% da 

amostra. Custos ambientais e despesas ambientais foram apontados por 17,4% das entidades, 

cada uma, enquanto o mesmo montante afirmou não segregar os fatos relacionados as 

questões ambientais. Receitas ambientais perfazem 13% das formas de segregação, enquanto 

passivos totalizam 8,7% cada. Ativos ambientais são apontados apenas por 4,3% das 

entidades pesquisadas como forma de segregação dos fatos relacionados as questões 

ambientais. Cabe ressaltar que 17,4% da amostra da pesquisa afirmaram não realizar esta 

segregação. Nota-se que a soma de respostas ultrapassa o número de entidades pesquisadas 

visto que algumas entidades assinalaram mais de uma alternativa, totalizando, então, vinte e 

três respostas. 

 

 

3.3.5 Motivos para não segregação dos fatos ambientais 

 

 

Considerando as entidades que afirmaram não segregar os fatos relacionados às 

questões ambientais como amostra, questionaram-se as entidades quanto aos motivos para a 

não realização desta segregação, considerando como alternativas: falta de pessoal capacitado, 
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falta de interesse, falta de informações estruturadas e alto custo na obtenção de informações, 

conforme Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Motivos para a não segregação dos fatos ambientais 

Motivo para a falta de registro segregado N. Respostas Total (%) 

Falta de informações estruturadas 4 100 

Total 4 100 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Como resposta a este questionamento pode-se perceber que a totalidade de entidades 

afirmou não segregar os fatos ambientais devido a falta de estruturação das informações na 

área, apontando-a como uma dificuldade na área da contabilidade ambiental. As demais 

alternativas não foram assinaladas por nenhuma das entidades pesquisadas. 

 

 

3.3.6 Controle das informações ambientais 

 

 

No intuito de delinear a partir de que área advém a obtenção das informações de 

controle ambiental, questionaram-se as entidades quanto a procedência das informações 

obtidas para o controle de evolução dos custos, despesas, ativos e passivos ambientais. 

 

Tabela 11 – Fonte das informações contábeis 

Obtenção das informações de controle N. Respostas Total (%) 

SGA 4 23,5 

Contabilidade 5 29,4 

Controle específico 6 35,3 

Outros 2 11,8 

Total 17 100 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

De acordo com a Tabela 11 pode-se perceber que o controle das informações 

ambientais é realizado através das informações obtidas através de controle específico, pela 

maioria das entidades, totalizando 35,3% das respostas. A contabilidade é responsável por 
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29,4% da obtenção das informações, enquanto o SGA é por 23,5%. Outros meios de obtenção 

das informações de controle foram assinalados por 11,8% das respostas. Nota-se que a soma 

de respostas ultrapassa o número de entidades pesquisadas visto que cinco delas assinalaram 

mais de uma alternativa, totalizando, então, dezessete respostas. 

 

 

3.3.7 Controle de ativos e passivos ambientais 

 

 

Questionaram-se as entidades se as mesmas mantinham algum controle sobre seus 

ativos e passivos ambientais, conforme exposto na Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Controle sobre ativos e passivos ambientais 

Controle sobre Ativos e Passivos ambientais N. Respostas Total (%) 

Sim 9 75 

Não 3 25 

Total 12 100 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Conforme a tabela 12 pode-se constatar que 75% das entidades pesquisadas afirmaram 

possuir controle sobre os ativos e passivos ambientais, enquanto 25% afirmaram não ter este 

controle. 

 

 

3.3.8 Motivos para não controle sobre ativos e passivos ambientais 

 

 

Considerando as entidades que afirmaram não manter controle sobre os ativos e 

passivos ambientais questionaram-se as entidades quanto ao motivo para a não realização 

deste controle, considerando as alternativas: falta de interesse, falta de pessoal capacitado, 

dificuldade em mensurar as informações, alto custo na obtenção de informação e outros. 
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Tabela 13 – Razão para não controle 

Razão para a empresa não manter controle sobre seus 

Ativos e Passivos ambientais 

N. Respostas Total (%) 

Dificuldade em mensurar as informações 3 100 

Total 3 100 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Conforme a Tabela 13 pode-se perceber que a totalidade de entidades afirmou não 

manter o controle sobre os ativos e passivos ambientais devido à dificuldade em mensurar as 

informações, apontando esta mensuração como uma dificuldade na área da contabilidade 

ambiental. As demais alternativas não foram assinaladas por nenhuma das entidades 

pesquisadas. 

 

 

3.3.9 Multas Ambientais 

 

 

Questionaram-se as entidades quanto ao recebimento de multas ambientais, no intuito 

de perceber se as mesmas estão em conformidade com as leis ambientais. 

 

Tabela 14 – Recebimento de multas ambientais 

Recebimento de multas ambientais N. Respostas Total (%) 

Sim 4 33,3 

Não 8 66,7 

Total 12 100 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

De acordo com a Tabela 14 a maioria das entidades, totalizando 66,7% da amostra da 

pesquisa, afirmou nunca ter recebido multas ambientais, enquanto 33,3% afirmaram já ter 

recebido as mesmas. 
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3.3.10 Utilização da contabilidade  

 

 

No intuito de perceber se a contabilidade, área da qual a presente pesquisa se situa, é 

utilizada na área ambiental pelas entidades pesquisas, questionaram-se as mesmas se a 

contabilidade é utilizada como fonte de informação para o gerenciamento de questões 

relacionadas ao meio ambiente. 

 

Tabela 15 – Utilização da contabilidade como fonte de informação  

Utilização da contabilidade como fonte de 

informação   

N. Respostas Total (%) 

Sim 7 58,3 

Não 4 33,3 

Não respondeu 1 8,3 

Total 12 100 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

De acordo com a Tabela 15 a contabilidade é utilizada pela maioria das entidades 

como fonte de informação para o gerenciamento de questões relacionadas ao meio ambiente, 

totalizando 58,3% da amostra da pesquisa, enquanto apenas 33,3% afirmam não utilizar a 

contabilidade para esta finalidade.  

 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Com base nos dados apresentados pode-se observar que, dentre a amostra pesquisada, 

uma pequena maioria das entidades, totalizando 66,6%, utilizam o Sistema de Gestão 

Ambiental – sendo contabilizada neste total uma entidade que afirmou estar em processo de 

implantação do SGA. A principal fonte de dados utilizadas no SGA, com 54,5%, são os 

controles específicos, sendo que a contabilidade é utilizada como fonte de informação apenas 
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por duas entidades, representando 18,2%, o que demonstra que a mesma é pouco utilizada 

como fonte de informação para o SGA pelas entidades pesquisadas.  

A respeito das dificuldades encontrados na implantação e manutenção do SGA as 

principais dificuldades apontadas pelas entidades foram: falta de informações estruturadas 

com 21,4% da amostra e disponibilidade de capital com 14,3%. Tal resultado aponta para a 

necessidade de uma melhor forma de controle das informações geradas na área ambiental por 

parte das entidades da pesquisa.  

Segundo a verificação realizada nas páginas eletrônicas das entidades, pode-se 

perceber que o modelo de Balanço e DRE propostos no referencial teórico do presente estudo, 

pelos autores Tinoco e Kraemer e por Ribeiro, não é utilizado pelas entidades pesquisadas e 

que não é possível delinear um padrão definido nas demonstrações financeiras para evidenciar 

as informações contábeis de natureza ambiental, o que dificulta o conhecimento das mesmas. 

Com relação à divulgação das informações de natureza ambiental por parte das 

entidades destacaram-se três instrumentos principais, quais sejam: relatórios ambientais 

(26,9%), balanço social (19,2%) e relatórios socioambientais (19,2%), demonstrando que o 

relatório contábil mais utilizado pelas entidades da pesquisa é o Balanço Social.  

Quando questionados com relação ao controle dos gastos com preservação e 

conservação ambiental 66,7% afirmaram que possuem controle destes gastos. No entanto, 

quando indagados quanto à segregação das informações ambientais apenas uma empresa 

afirmou segregar os fatos em sua totalidade relacionado às questões ambientais em ativo, 

passivo, custos despesas, investimentos e receitas ambientais; duas entidades segregam 

somente em despesas ambientais; duas somente em investimentos ambientais, uma em custos 

e receitas ambientais; uma em despesas ambientais e investimentos ambientais; e uma em 

custos, investimentos e receitas ambientais. Quatro entidades afirmaram não segregar 

informações nenhuma na contabilidade, representando 17,4% da amostra pesquisada e o 

principal motivo apontado foi a falta de informações estruturadas. 

A respeito do controle sobre ativos e passivos ambientais, nove entidades responderam 

que sim, representando 75% das entidades da pesquisa o que demonstra que as entidades têm 

controle sobre seus ativos e passivos ambientais. Porem quando cruzados esses dados com os 

da questão de segregação na contabilidade ficou evidente que apenas duas dessas entidades 

segregam essas informações na contabilidade em passivos ambientais e apenas uma em ativo 

ambiental. As três entidades que responderam negativamente sobre o controle de seus ativos e 

passivos ambientais tem como principal motivo para esta negativa a dificuldade em mensurar 

essas informações. 
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Quanto ao questionamento feito as entidades sobre a utilização da contabilidade como 

fonte de informações para questões relacionadas ao meio ambiente, a pesquisa confirmou que 

sete entidades, representando 58,3% da pesquisa, afirmaram utilizar a contabilidade como 

fonte de informação, mas quando cruzados esses dados com os de controle das informações 

ambientais há divergências de respostas, pois este número cai para 29,4% e, quando 

comparados a questão de utilização de fontes de informação para o SGA notou-se que apenas 

duas entidades dizem utilizar a contabilidade como fonte de informação demonstrando que 

embora uma grande maioria das entidades da pesquisa dizerem que utilizem a contabilidade 

como fonte de informações para questões relacionadas ao meio ambiente há divergência de 

respostas com estas questões anteriores. Com base nos cruzamentos dos dados notou-se que 

apenas duas entidades utilizam a contabilidade como fonte de informação para questões 

relacionadas ao meio ambiente. 
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4 CO�SIDERAÇÕES FI�AIS 

 

 

Este estudo apresentou como objetivo principal verificar se os dados de cunho 

ambiental utilizados pelas entidades catarinenses participantes da pesquisa são obtidos a partir 

da contabilidade. O universo da pesquisa foram as 48 maiores entidades de Santa Catarina de 

acordo com a revista Amanhã (2010), cujo parâmetro foi o VGP – Valor Ponderado de 

Grandeza.  

A partir da análise dos dados pode-se constatar que a maioria das entidades 

pesquisadas caracteriza-se enquanto Sociedade Anônima e apontam o mercado Nacional 

como predominante.  

No intuito de alcançar o objetivo geral deste trabalho, foram traçados três objetivos 

específicos, quais sejam: identificar se possuem e qual a origem dos dados utilizados no 

Sistema de Gerenciamento Ambiental; verificar se as entidades divulgam dados ambientais 

nas Demonstrações Contábeis publicadas; verificar se utilizam a contabilidade como fonte de 

informação para gerenciamento de questões ambientais.  

O resultado obtido foi apresentado e analisado no terceiro capítulo deste trabalho, 

onde se pode constatar que a maioria das entidades pesquisadas possui Sistema de Gestão 

Ambiental e que a principal fonte de dados utilizados neste sistema são os controles 

específicos. Constatou-se, ainda, que a contabilidade é utilizada como fonte de informação 

apenas por duas entidades do universo de doze respondentes. 

 Quanto à forma de divulgação dos dados ambientais por parte das entidades, 

verificou-se que os principais meios utilizados são os Relatórios Ambientais, seguidos pelo 

Balanço Social e pelo Relatório socioambiental, respectivamente.  

Contatou-se nas paginas eletrônicas das entidades pesquisadas, percebe-se que o 

modelo de Balanço e DRE propostos pelos autores Tinoco e Kraemer e por Ribeiro, 

apresentado no capitulo dois, referencial teórico, do presente estudo, não é utilizado pelas 

entidades pesquisadas e que não é possível delinear um padrão definido nas demonstrações 

financeiras para evidenciar as informações contábeis de natureza ambiental, o que dificulta o 

conhecimento das mesmas. 

No que concerne a utilização da contabilidade como fonte de informação para 

gerenciamento de questões ambientais verificou-se que 58,3% afirmam utilizar a 

contabilidade como fonte de informação, embora seja possível constatar divergências entre as 

respostas obtidas das entidades se comparadas com questões anteriores, o que demonstra certo 
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grau de incerteza por parte dos respondentes da pesquisa quanto a este questionamento, 

ficando assim constatado, no cruzamento dessas questões, que apenas duas entidades da 

pesquisa utilizam a contabilidade como fonte de informações para questões relacionadas ao 

meio ambiente. 

Alcançados os objetivos e realizadas as devidas considerações, sugere-se para 

trabalhos futuros:  

 

- Aplicação desta pesquisa em outros Estados para que se possa fazer uma comparação 

entre os mesmos. 

- Acompanhamento e evolução da Contabilidade Ambiental nas maiores entidades de 

Santa Catarina, realizando a mesma pesquisa após quatro anos. 
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APÊ�DICE A: E-mail enviado para as entidades 
 
 

Prezado (a),  
  

  
 Sou Acadêmico de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Santa Catarina, sob 

número de matrícula 04204174 e estou concluindo a graduação. 

Como trabalho de conclusão de curso estou desenvolvendo uma pesquisa sobre a 

contabilidade ambiental das maiores empresas de Santa Catarina e gostaria de solicitar a 

colaboração de Vossa Senhoria no sentido de responder o questionário anexo que faz parte da 

pesquisa que desenvolvo. 

Com os resultados da pesquisa pretendo elaborar uma análise da contabilidade 

ambiental dessas empresas, e sua empresa é fundamental no estudo. 

          Ressalto que as informações não serão divulgadas de forma individual desde já 

agradeço a colaboração. 

           

  

Atenciosamente, 

Fabrício Philippi de Souza 

Contatos: (48) 84074214 / (48) 32448323 

E-mail: fabriciops85@hotmail.com 
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APÊ�DICE B: Questionário  

PESQUISA ACADÊMICA PARA CONCLUSÃO DE CURSO 

Cargo do respondente 
_______________________ 
 
01- Enquadramento jurídico da empresa 

(   ) Sociedade Anônima 
(   )  Sociedade Limitada 
(   ) Sociedade individual 
(   ) Sociedade Cooperativa 
(   ) Outras_____________________ 
 

02- Controles do Capital Aplicado na empresa 

(   ) Estatal 
(   )  Nacional 
(   ) Multinacional 
(   ) Outro____________________________________________ 
 
03- Faturamentos da empresa em 2010  

(   ) 0 a 100 milhões 
(   ) 100 a 500 milhões 
(   ) 500 milhões a 1 bilhão 
(   ) Acima de 1 bilhão 
 

04- Ramos da atividade 

(   ) Alimentos e bebidas                      (   ) Saúde 
(   ) Energia                                          (   ) Maquinas e equipamentos 
(   ) Material de construção                  (   ) Financeiro 
(   ) Cooperativas de produção             (   ) Papel e celulose 
(   ) Metalúrgica                                    (   ) Madeira e florestamento 
(   ) Têxtil e confecções                        (   ) Serviços públicos 
(   ) Couro e calçados                            (   ) Educação 
(   ) Eletrodomésticos                           (   ) Higiene e limpeza   
(   ) Comércio – Atacado e varejo        (   ) Transporte e logística 
(   ) Eletroeletrônicos              
(   )  Outras_________________ 
 

05- Predominâncias do mercado consumidor 

(   )  Nacional  
(   ) Internacional 
 

06- A empresa possui certificação ambiental/social? Qual? 

(   )  Série ISO 14000 
(   ) Série ISO 26000 
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(   ) OHSAS 18000 
(   ) SA 8000 
(   ) AA 1000 
(   ) Outras________ 
 

07- A empresa possui sistema de gestão ambiental? 

(   ) Sim 
(   ) Não 
(   ) Em fase de implantação 
 

08- Caso a empresa mantenha SGA, qual a principal fonte de dados utilizada? 

(   ) Contabilidade 
(   ) Controles isolados 
(   ) Controles específicos 
(   )  Outros:   
 

09- Em caso de resposta afirmativa, há quanto tempo à empresa possui sistema de 

gestão ambiental? 

(   ) 1 a 3 anos 
(   ) 3 a 6 anos 
(   ) 6 a 9 anos 
(   )  Mais de 10 anos 
 

10- Quais as dificuldades encontradas pela empresa na implantação e manutenção do 

Sistema de Gestão Ambiental? (Assinalar mais de uma alternativa, caso julgue necessário) 

(   ) Falta de pessoal capacitado 
(   ) Disponibilidade de capital 
(   ) Falta de adequação aos programas de  Gestão Ambiental 
(   ) Má estruturação do setor ambiental 
(   )  Falta de informações estruturadas 
(   )  Falta de interesse na implantação e manutenção do Sistema de Gestão Ambiental 
(   ) Outras:____________________________________________________________ 
(   ) Não foram encontradas dificuldades 
 

11 – Qual o principal instrumento utilizado para a divulgação das informações de 

natureza ambiental? 

(   ) Demonstrações financeiras 
(   ) Balanço social 
(   ) Relatórios da administração 
(   ) Relatórios ambientais 
(   ) Relatórios socioambientais 
(   ) Notas explicativas 
(   )  Não divulga informações ambientais 
(   ) Outros______________________________ 
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12- A companhia sabe, em relação ao montante dos seus gastos, qual o percentual 

relacionado à preservação e conservação do meio ambiente? 

(   )  Sim  
(   ) Não  
 

13- Realiza controles gerenciais relativos as receitas, aos gastos ambientais, ao ativo 

ambiental e passivo ambiental? Caso afirmativo, quais? 

 

14 – �a contabilidade a empresa segrega os fatos relacionados às questões ambientais 

em:                

(   ) Passivos Ambientais                               (   ) Despesas Ambientais  
(   ) Ativos Ambientais                                  (   ) Investimentos Ambientais 
(   ) Custos Ambientais                                  (   ) Receitas Ambientais 
(   )  Outros____________________________ 
 

 

15- Caso não ocorra registro segregado dessas informações, qual o principal motivo? 

(   )  Falta de pessoal capacitado 
(   )  Falta de interesse 
(   )  Falta de informações estruturadas 
(   )  Alto custo na obtenção de informações 
(   )  Outros:_________________________________________ 
 

16- O controle de evolução dos custos, despesas, Ativos e Passivos Ambientais são 

realizados com base nas informações obtidas a partir da(os): 

(   )  SGA 
(   ) Contabilidade 
(   ) Controles específicos 
(   )  Outros____________________________________________________________ 
 

17- A empresa mantém algum controle sobre Ativos e Passivos Ambientais? 

(   ) Sim 
(   )  Não 
 

18- Em caso negativo, qual a principal razão?  

(   )  Alto custo na obtenção de informações 
(   )  Falta de interesse 
(   )  Falta de pessoal capacitado 
(   )  Dificuldade em mensurar as informações  
(   )  Alto custo na obtenção de informação 
(   )  Outros:_________________________________________ 
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19 - A empresa já recebeu muitas multas ambientais? 

(   ) Sim 
(   )  Não 
 

20 – A empresa utiliza a contabilidade como fonte de informação para gerenciamento de 

questões relacionadas ao meio ambiente? 

(   ) Sim 
(   )  Não 
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APÊ�DICE C: Entidades da Pesquisa 

Posição (2009) Empresa VPG (R$ milhões) 
1°      BRF Brasil Foods 14.017,10 
2°      Bunge Alimentos 9.821,23 
3°      Tractebel Energia e Controladas 3.508,60 
4°      Grupo Weg 3.293,55 
5°      Celesc e Controladas 3.217,85 
6°      Eletrosul Centrais Elétricas S/A 1.702,26 
7°      Grupo Tigre 1.264,51 
8°      Coopercentral Aurora 1.238,23 
9°      Tupy S/A e Controladas 1.029,71 
10°     Casan - Cia. Cat. Águas e San. 717,71 
11°    Ciser - Cia. Ind. H. Carlos Schneider 593,4 
12°      Cooperalfa - Coop. Agroind. Alfa 533,44 
13°      Cia. Hering 520,45 
14°      Enercan - Camp. Novos Energ. S/A 518,04 
15°      Angra Empreend. e Participações 430,68 
16°     Dass Sul Calç. e Art. Esp. (Fonthe) 409,8 
17°      Tuper S/A 395,5 
18°      Intelbras S/A Ind. Telecom. Eletr. 359,23 
19°     Marisol e Controladas 338,49 
20°      Giassi & Cia. Ltda. (Giassi Superm.) 327,62 
21°      Grupo Eliane 298,78 
22°      Cremer S/A e Contr. 298,49 
23°     Schulz e Controlada 259,06 
24°      GDC Alimentos S/A e Contr. 254,99 
25°     Badesc - Ag. Fom. S. Catarina 254,87 
26°      Celulose Irani e Controladas 242,65 
27°      Döhler e Controlada 220,79 
28°      Grupo Portobello 219,25 
29°     Frígorifico Riosulense S/A (Pamplona) 217,05 
30°      Maesa - Machadinho Energ. S/A 215,38 
31° Parati S/A      210,41 
32°  Lojas Salfer S/A 205,43 
33° Karsten e Controladas 185,21 
34°      Adami S/A - Madeiras 178,35 
35°      Eugênio Raulino Koerich S/A 176,25 
36°      Águas de Joinville 174,32 
37°      Univali - Un. Vale do Itajaí 171,46 
39°      Metisa e Controlada 149,1 
40°      Sociedade Divina Providência 138,82 
41°    Unimed Florianópolis 133,74 
42°    Irmãos Fischer S/A 132,97 
43°      Unisul - Fund. Un. Sul de S. Catarina 127,28 
44°     Union Armaz. e Operações Portuárias 127,09 
45°     Coopercarga - Coop. Transp. Cargas 126,63 
46°     Com. e Ind. Breithaupt S/A 123,43 
47°      Condor S/A 121,43 
48°      Tecon Imbituba S/A 119,64 
49°   Portonave S/A 118,38 
50°    Metalúrgica Fey S/A 118,03 
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APÊ�DICE D: Balanços Patrimoniais  

Entidade A 
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Entidade C 
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Entidade D 
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Entidade E 
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