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RESUMO 

O objetivo do presente trabalho é produzir um estudo sobre a Contabilidade e 
Auditoria no contexto Ambiental. O trabalho mostra a contribuição que a 
Contabilidade pode proporcionar às empresas e à sociedade ao possibilitar o 
registro, mensuração e evidenciação ambiental. Incentiva também a utilização da 
auditoria na busca da prevenção de riscos e não conformidades. Utilizou como 
metodologia de pesquisa, análise bibliográfica e documental. Apresentou dados e 
informações do relatório de Auditoria Ambiental Legal de Acompanhamento da 
empresa Thermit do Brasil Ltda., que contém uma visão geral dos itens investigados 
e procedimentos de auditoria ambiental externa, bem como as possíveis não 
conformidades que podem ser encontradas. Os resultados alcançados corroboram 
que a utilização de ambas as informações de forma conjunta: informações contábeis 
e de auditoria interna, se utilizadas pelas empresas culminarão em plausível 
desempenho sustentável.  
 
 
Palavras-Chave: Contabilidade Ambiental. Auditoria ambiental. Benefícios. 
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ABSTRACT 

The purpose of this work is to produce a study on the Accounting and Auditing in 
Environmental context. The work shows the contribution that Accounting can provide 
companies and the society by enabling the recording, measurement and 
environmental disclosure. Also encourages the use of audit in the search for risk 
prevention and noncompliance. Used as a research methodology, literature review 
and documentary. Presented data and information of the Environmental Audit 
Thermit Company Legal Monitoring report of Brazil Ltda., Which contains an 
overview of the investigated items and external environmental audit procedures and 
the possible non-compliance that can be found. The results obtained confirm that the 
use of both information jointly: financial reporting and internal audit is used by 
companies culminate in plausible sustainable performance. 
 
 
Keywords: Environmental Accounting. Environmental audit. benefits. 
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1 INTRODUÇÃO 

O meio ambiente como algo a ser gerenciado, remonta muitas décadas.  

Sustentabilidade e Meio Ambiente são conceitos tão amplamente difundidos no 

século XXI, que podemos dizer que todos se esforçam em adaptar-se de forma a 

haver uma convivência equilibrada com o meio ambiente. Muitas são as certificações 

de caráter ambiental e as ferramentas de gestão disponíveis que visam planejar, 

analisar e comparar o desempenho ambiental das empresas.  

O mercado consumidor paulatinamente tem-se tornado mais consciente em relação 

às questões ambientais, aumentando a procura por produtos não poluentes, mesmo 

que em determinados casos seja preciso pagar mais por isso (FERREIRA, 2011, p. 

29).   

Dessa forma, as empresas, hoje, precisam demonstrar para a sociedade como suas 

ações influenciaram o meio ambiente. Segundo Ferreira (2011, p. 29), mostrar 

preocupação com a gestão ambiental ―é fator que pode facilitar a obtenção de 

financiamentos para investimentos em meio ambiente junto às instituições 

financeiras. Alguns segurados utilizam taxas de risco diferenciadas (a favor do 

segurado) para aqueles que se preocupam com o meio ambiente.‖ 

A contabilidade conforme Moitinho et al. (2011), descreve,  ―vem como um balizador 

neste novo paradigma, orientando e incentivando as organizações nas questões 

ambientais, despertando o interesse dos empresários e administradores a terem 

consciência e responsabilidade com o meio ambiente‖.  Quase todos os aspectos de 

controle e preservação do meio ambiente são mensuráveis e, portanto, podem ser 

contabilizados e evidenciados à sociedade. É por meio da Contabilidade que as 

empresas se comunicam com o meio social.  

A contabilidade ambiental é aplicada em todas as fases do empreendimento e suas 

aplicações podem ser divididas da seguinte maneira: preventivas, corretivas, de 

remedição e proativos, (NAUJACK et al. 2011). 
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Alinhada a essa conjuntura, temos a auditoria ambiental que de acordo com Crepaldi 

(2011, p. 4, 7), ―está ligada diretamente à contabilidade, dado seu objeto que é o 

conjunto de elementos de controle do patrimônio‖. A auditoria permite ações 

corretivas e preventivas, e segundo Vieira (2011), ―a razão básica para realizar uma 

auditoria ambiental é a sobrevivência [...] a auditoria ambiental é imprescindível por 

diversos motivos: cumprir a legislação, amenizar a pressão pública e prevenir 

sanções. 

Diante deste cenário, o trabalho traz como foco principal do seu tema, a utilização da 

contabilidade e da auditoria no contexto ambiental como ferramenta de prevenção e 

informação. Incentiva a manutenção dos dados contábeis ambientais nos sistemas 

de gestão, a inclusão de um profissional habilitado para auditar tais informações, e 

utilização da auditoria interna objetivando minimizar não conformidades e riscos 

ambientais. Desta forma, o título ‗A Contabilidade na Visão da Auditoria‘, refere-se à 

relação entre o panorama conceitual da contabilidade ambiental e a aplicação 

prática da Auditoria.  

A pergunta problema que procurará responder é: Riscos e não conformidades 

ambientais podem ser evitados ou minimizados com utilização da 

Contabilidade e da Auditoria?  

Tem como hipótese, que adequar-se às exigências ambientais de maneira proativa, 

prevendo ações que podem resultar num passivo ambiental é possível. Dessa forma, 

a entidade poderá agir na causa do problema prevenindo que esse se transforme 

num passivo ambiental, e não somente isso, poderá utilizar suas boas ações a seu 

favor divulgando as mesmas através dos demonstrativos contábeis. 

Justifica-se devido ao fato de que embora seja notória a ênfase nas questões 

ambientais em todos os âmbitos da sociedade, referindo às entidades empresariais, 

tal ênfase por vezes ocorre devido aos impactos ambientais negativos gerados por 

má utilização de recursos, antes, durante ou mesmo após o processo produtivo. Tais 

impactos geram ‗obrigações‘ legais ou passivos ambientais que diminuem o 

resultado operacional da entidade e ainda transmitem uma imagem negativa diante 

a sociedade.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é realizar uma revisão conceitual sobre 

Contabilidade e Auditoria no contexto ambiental e demonstrar a importância da 

utilização de ambas com vistas aos benefícios da instituição.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

Com os desdobramentos do objetivo principal desta pesquisa temos de forma 

mais específica, os objetivos a seguir: 

 

 Descrever características históricas e conceituais de Auditoria e 

Contabilidade; 

 Apontar particularidades da Contabilidade Ambiental e sua 

importância como ferramenta de mensuração, registro e evidenciação 

de eventos ambientais; 

 Apresentar aspectos da Auditoria Ambiental e sua utilização como 

ferramenta de prevenção de riscos ambientais; 

 Salientar o papel e a contribuição do contador na questão da 

sustentabilidade socioeconômico-ambiental;  

 Estimar os benefícios da utilização da Auditoria Ambiental como 

ferramenta de Prevenção e da Contabilidade Ambiental como 

ferramenta de informação.   
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 Eventos ambientais no Brasil e no mundo 

Consequências de danos ambientais são narrados desde os anos 30, quando 

ocorreu o primeiro grave acidente ambiental na Bélgica relacionado às emissões 

atmosféricas das indústrias.  

Mais de oitenta anos se passaram, e evidentemente, mesmo com notória 

ênfase nas questões ambientais, o século XXI foi palco de alguns acidentes graves 

ocorridos no Brasil e no mundo. 

 A seguir, uma breve exposição de dois acidentes, um com ocorrência no 

Brasil, e outro no Golfo do México, evidenciarão a justificativa desse estudo (tópico 

1.1.4), no que diz respeito às obrigações legais geradas pelo impacto ambiental e a 

transmissão de imagem negativa perante a sociedade. Vejamos o caso da Indústria 

Cataguases de Papel Ltda inicialmente: 

Em 2003, a barragem de um dos reservatórios da Indústria Cataguases de 

Papel Ltda rompeu-se, liberando cerca de 1,2 bilhão de litros de dejetos químicos no 

Rio Pomba, um dos maiores afluentes da porção media do Paraíba do Sul. O 

reservatório continha principalmente lixívia — uma solução à base de carbonato de 

sódio, usada no cozimento da madeira para extração da celulose, composta 

basicamente de hidróxido de sódio e material orgânico, além de chumbo, enxofre, 

hipoclorito de cálcio, sulfeto de sódio, antraquinona e outros metais utilizados na 

fabricação de papel. A mancha tóxica liberada no Rio Pomba atingiu rapidamente a 

calha principal do Rio Paraíba do Sul e, conseqüentemente, 39 municípios da Zona 

da Mata e oito cidades do Norte Fluminense que, juntos, possuíam naquela época 

uma população estimada em 600.000 habitantes (ALVES et al., 2013).  

Conforme relata Monteiro (2014), ―muitos cidadãos ficaram sem água por 

mais de uma semana e houve uma grande mortandade de peixes e de outros 

animais‖. Nas figuras 1 e 2, podemos observar a poluição resultante do acidente: 
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Figura 1. Poluição do Rio Pomba 

 

                                                                     Fonte: Daiane e Bárbara (2011). 

 

 

Figura 2. Substâncias Poluentes no Rio Pomba 

 
                                                                                                                              Fonte: Monteiro (2014). 
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Na época, 30 produtores fizeram acordo com a empresa que, durante o 

primeiro ano após a tragédia, realizou os trabalhos emergenciais de limpeza, 

aragem, reparo de cercas e doação de sementes e cestas básicas. Embora tenha 

conseguido negociar com boa parte dos produtores, houve relato de que dois, 

entraram na justiça contra a empresa solicitando indenizações superiores a R$ 200 

mil reais cada.  

Esse foi o maior acidente ambiental já enfrentado pelo rio Paraíba do Sul 

(MONTEIRO, 2014), e segundo Gonçalves (2006), ―não foi um acontecimento 

casual, fortuito, ou imprevisto. Ao contrário, foi previsto e não evitado por omissão da 

empresa e dos órgãos públicos responsáveis.‖ A conclusão de Gonçalves (2006), é 

baseada no fato de que resíduos como a lixívia representam grande risco ambiental, 

e, portanto, devem receber tratamento adequado conforme exigencia legal. A 

Indústria com quantidade mais que considerável de resíduos sem a correta 

destinação, não operava em conformidade às diretrizes ambientais.  

A penalidade monetária, segundo Monteiro (2014), foi avaliada em ―R$ 170 

milhões em multas aplicadas aos proprietários da empresa que seriam revertidos 

para recuperação do rio‖. 

Sem dúvida, esse acidente em nosso país foi de grande relevância. Porém, 

um desastre ambiental de grande proporção, agravado pela incapacidade das 

empresas envolvidas em controlá-lo, chamou a atenção do mundo, que 

acompanhou assustado o desenrolar da história: 

Em abril de 2010, uma explosão na plataforma da British Petroleum no Golfo 

do México gerou o pior vazamento de petróleo da história dos Estados Unidos.  O 

problema teve início no dia 20, e o vazamento somente foi totalmente controlado 153 

dias depois. Onze pessoas morreram na explosão e milhares de animais foram 

atingidos pelo vazamento (O GLOBO, 2011). Nas figuras 3 e 4, podemos observar o 

acidente: 
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Figura 3. Explosão da plataforma Deepwater Horizon  

 

 
                                                                                                 Fonte: Revista Veja (2010). 

 
 
 
 

Figura 4. Resultado da explosão da plataforma Deepwater Horizon 

  
                                                                                                                                Fonte: Rezende (2011). 



 
 

 
21 

 

 

No dia 29 de maio de 2010, o New York Times divulgou que havia um ano 

que a BP tinha informações quanto aos riscos naquela plataforma. Fora alertada por 

um engenheiro de perfuração de que o revestimento de metal que a empresa 

pretendia utilizar no poço poderia sofrer um colapso sob altas pressões (NR FÁCIL, 

2011). 

No Relatório final, o órgão federal de investigação, subordinado ao Ministério 

do Interior dos Estados Unidos, concluiu que múltiplas falhas causaram a explosão 

de Abril de 2010. Entre elas, Falhas da British Petroleum em avaliar de forma ampla 

os riscos associados a um número de decisões operacionais, decisões de 

economizar custos e tempo sem considerar contingências e escassez. Falhas em 

documentar, avaliar, aprovar e comunicar mudanças associadas com pessoal e 

operações (NR FÁCIL, 2011). Em 2012, o valor estimado da multa era de US$ 4,5 

bilhões (R$ 9 bilhões). 

Após o incidente, dentre as medidas tomadas pela empresa, figurou a criação 

de uma nova equipe de risco para todo o grupo, que analisa os riscos, coordena as 

atividades de risco reportadas, e mantém o sistema de gestão de riscos como um 

todo. 

Ambos os casos, o acidente no Golfo e o acidente no Brasil, demonstram de 

maneira prática, como um risco ambiental não gerenciado pelas diversas 

ferramentas existentes, é capaz de gerar passivos ambientais de longo prazo. Mais 

que passivos, lembramo-nos da imagem negativa que perpetua através da 

sociedade imediata atingida.  

O Golfo do México, por exemplo, provê quase metade dos frutos do mar 

consumidos nos EUA — 40%. De acordo com vários pescadores, a pesca do 

camarão marrom diminuiu em dois terços, o camarão branco foi dizimado e alguns 

pescadores têm conseguido pescar apenas 10% do que estavam acostumados 

(MACHADO 2013). Ainda segundo Machado (2013), uma pescadora de longa data 

no Golfo disse:  

Nós ainda retiramos petróleo de nossas redes. Pense em perder tudo o que 
te faz feliz porque é exatamente isso o que acontece quando alguém vaza 
petróleo e joga dispersantes nele. As pessoas que vivem aqui sabem bem 
que não devem nadar, nem comer nada que saia dessas águas.  
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De fato, resta remediar as consequências após um acidente de impacto 

ambiental. Sem dúvida, ambos os acidentes mencionados (Indústria Cataguases de 

Papel e British Petroleum) são de grande magnitude, contudo, diversos impactos 

menores ocorrem todos os anos. 

Entidades que resguardam o Meio Ambiente no Brasil realizam diversos 

estudos e relatórios sobre esses impactos. O IBAMA, por exemplo, divulga 

anualmente um relatório de acidentes ambientais. Segundo o IBAMA (2013, p. 8) 

―2013 apresentou o segundo maior quantitativo de acidentes ambientais desde o 

início da coleta destes registros, em 2006, com 732 ocorrências de acidentes 

ambientais‖ (Figura 5).  

Figura 5 - Número total de acidentes ambientais - 2006 a 2013 

 
                                                                                                         Fonte: IBAMA (2013, p.8) 

 

Expressou ainda que a região Sudeste apresentou maior percentual de 

registro de acidentes ambientais, com 61%, seguida pela região Sul, com 15% 

(Figura 6) e que todos esses acidentes envolveram produtos perigosos (IBAMA, 

2013, p. 13).  
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Figura 6 - Número total de acidentes por regiões em 2013. 

 

 
                                                                                                                          Fonte: IBAMA (2013, p. 9) 

 

 

 

Infelizmente, nossos órgãos ambientais ainda não possuem um mapeamento 

completo e confiável acerca dos passivos ambientais sob sua responsabilidade, o 

que torna muito mais difícil identificá-los e definir a melhor estratégia para minimizar 

os danos em caso de acidentes (QUINTIERE, 2013).  

Segundo Quintiere (2013), ―o Brasil ainda possui milhares de passivos 

ambientais representados sob a forma de barragens de resíduos, postos de 

combustíveis abandonados, e outros‖.  

É perante esse contexto, que se busca atestar que tanto a contabilidade como 

a auditoria são ferramentas a ser utilizadas na gestão dos aspectos ambientais.  

  



 
 

 
24 

 

Desta maneira, serão consideradas a seguir características históricas e 

conceituais de Auditoria e Contabilidade, particularidades da Contabilidade 

Ambiental e sua importância como ferramenta de mensuração, registro e 

evidenciação de eventos ambientais, e aspectos da Auditoria Ambiental e sua 

utilização como ferramenta de prevenção de riscos ambientais. 

3.2 Contabilidade Ambiental 

A contabilidade ambiental, é um ramo da ciência contábil e como tal, presta-se 

às mesmas funções básicas.  Temos que a Ciência Contábil, segundo Tinoco e 

Kraemer (2011, p. 8) são ―objetivamente um sistema de mensuração, avaliação e 

divulgação destinado a prover aos usuários, demonstrações contábeis, permitindo-

lhes análises da entidade de modo geral‖. As informações confiáveis fornecidas pela 

contabilidade prestam-se ao objetivo de nortear o gestor à tomada de decisão.  

Segundo Ferreira (2011, p.53), contabilidade ambiental não se refere a uma 

nova contabilidade, mas: 

A um conjunto de informações que relatem adequadamente, em termos 
econômicos, as ações de uma entidade sobre o meio ambiente que 
modifiquem seu patrimônio. Esse conjunto de informações não é outra 
contabilidade, mas uma especialização. De fato, Considera-se a 
Contabilidade Ambiental como seguimento específico que trata do 
reconhecimento, mensuração e evidenciação dos direitos e obrigações 
ambientais da empresa.  

 

O papel da contabilidade ambiental, conforme Ferreira (2011, p.74), ―é prover 

informações que encorajem a empresa a caminhar em direção à sustentabilidade e 

também a inibir resultados que possam afetar negativamente o meio ambiente‖. 

Envolve uma série de fatores. Conforme CRC, (2014), ―compreende a 

contabilização de tudo aquilo que envolve a ação das empresas no processo de 

eliminação de passivos ambientais e a diminuição dos impactos ambientais 

causados pelas atividades das companhias‖. 

Pode ser aplicada na rotina diária das empresas, registrando os fatos 

contábeis que, de certa forma, estão ligados ao meio ambiente e implicarão nas 

tomadas de decisões dos gestores empresariais. (CRC, 2014). 
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Registra todas as ações de diminuição de passivo ambiental, de 

contabilização de insumos utilizados na prevenção do meio ambiente, de alocação 

de recursos ambientais etc.  

Intenta fornecer informações sobre o meio ambiente subsidiando o processo 

de tomada de decisão, pois orienta nos registros dos gastos e investimentos com o 

meio ambiente fornecendo informações sobre eventos ambientais que causam 

modificações no Patrimônio Líquido.  

3.3 Surgimento da Contabilidade Ambiental  

Conceitualmente, os recursos usufruídos na natureza são limitados, não 

podendo haver desperdícios. Entretanto, historicamente, a degradação do meio 

ambiente abrange muitas décadas. Notadamente, o surgimento dos grandes 

impactos ambientais na atualidade, deu-se com a revolução industrial nos séculos 

XVIII e XIX quando grande parte das indústrias utilizava combustíveis de origem 

fóssil como carvão em seu processo produtivo, emitindo enxofre na atmosfera sem 

qualquer medida de prevenção contra tal emissão poluente. O impacto ambiental 

nessa época foi tão amplo, que desse período datam os primeiros estudos sobre 

chuva ácida feita pelo climatologista Robert A. Smith, na cidade de Manchester na 

Inglaterra, conforme mencionado por Araújo (2014). 

Após a revolução industrial, sucederam-se várias ocorrências internacionais e 

nacionais de grande amplitude, grande impacto ambiental e social como, por 

exemplo, o acidente na central de Chernobyl em 1986, a catástrofe do Exxon-Valdez 

no Alasca em 1989, as explosões e incêndio em Cubatão em 1984, e contaminação 

da Baía de Guanabara em 2000, para mencionar alguns. 

Todas as sequelas deixadas por esses e outros impactos fizeram a sociedade 

trabalhar na busca de soluções e medidas preventivas. Evidentemente, a 

Contabilidade como Ciência Social, também se empenhou de forma a refletir a nova 

responsabilidade que competiria às entidades empresariais.  
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Surgiu concreta na década de 70 na Europa com o surgimento de selos 

ecológicos e relatórios sociais, popularizando-se nas décadas seguintes com o 

surgimento de leis regulamentadoras e do Balanço Social, relatório em que se 

inserem questões econômicas, ambientais e de cidadania.   

Passou a ter status de novo ramo da ciência contábil em fevereiro de 1998 

após a finalização do relatório financeiro e contábil sobre passivos e custos 

ambientais pelo Grupo de Trabalho Intergovernamental das Nações Unidas de 

especialistas em padrões Internacionais de Contabilidade e Relatórios (United 

Nations Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of 

Accouting and Reporting – Isar), segundo Tinoco e Kraemer (2011, p 15).  

3.4 Finalidade e Usuários da Contabilidade Ambiental  

Segundo Tinoco e Kraemer (2011, p. 127), existem três razões básicas para 

uma empresa adotar a Contabilidade Ambiental: 

 

 Gestão interna: relaciona-se com uma ativa gestão ambiental e seu 
controle, com o objetivo de reduzir custos e despesas operacionais e a 
melhoria da qualidade dos produtos;  

 Exigências legais: as empresas que não tiverem um maior controle de seus 
riscos ambientais podem ter sanções em forma de multas e indenizações;  

 Demanda dos parceiros sociais: a empresa está submetida a sofrer 
pressões dos clientes, empregados, organizações ecológicas, seguradoras, 
comunidade local, acionistas, bancos, investidores etc.  
 
 

A Contabilidade Ambiental segundo o EPA Apud Tinoco e Kraemer (2011, p. 

131): 

 Focaliza nos custos internos à companhia;  

 Não inclui custos externos à sociedade;  

 Dá ênfase particular na contabilidade para custos ambientais;  

 Abrange não somente a informação ambiental e outra do custo, mas 
também informação explícita em fluxos do exame e os fatos dos materiais e 
da energia;  

 A sua informação pode ser usada para a maioria de tipos de atividade ou de 
tomada de decisão da gerência dentro de uma organização, mas é 
particularmente útil para atividades ambientais proativas da gerência.  
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Quanto aos usuários, a Contabilidade de Gestão Ambiental é dividida em três 

particularidades, que se relacionam às informações almejadas pelos usuários: 

contabilidade ambiental nacional, contabilidade ambiental gerencial e contabilidade 

ambiental financeira. O Quadro 1, demonstra as tipologias, enfoque e o usuário da 

mesma: 

Quadro 1 - Usuários da Contabilidade Ambiental 

TIPOLOGIA ENFOQUE USUÁRIOS (Público alvo) 

Contabilidade Ambiental 
Nacional 

Todas as atividades 
realizadas no país que 

causam impactos 
ambientais que precisam 

ser considerados no 
planejamento de ações e 

na elaboração de 
legislação adequada, 
não há especificidade. 

Direcionadas 
Principalmente aos 

usuários externos (órgãos 
internacionais, bancos, 
investidores, ONU, e 

outros). 

Contabilidade Ambiental 
Gerencial 

Empresas, 
departamentos, sistemas 
ou linhas de produção. 

Dirigidas principalmente 
aos usuários internos 
(diretores, gerentes, 

chefias de produção, etc). 

Contabilidade Ambiental 
Financeira 

Conjunto de atividades 
da empresa ou 

empreendimento. 

Dirigidas principalmente 
aos usuários externos 
(partes interessadas: 

acionistas, investidores, 
consumidores, sociedade 
civil organizada, órgãos 

governamentais). 
   Fonte: Hendges (2013) 

3.5 Benefícios da Contabilidade Ambiental  

Sobre as vantagens da utilização da Contabilidade Ambiental, de modo geral, 

Zanluca (2011), sintetizou:  

 Identificar e alocar custos ambientais, de maneira que as decisões de 
investimentos estejam baseadas em custos e benefícios adequadamente 
medidos; 



 
 

 
28 

 

 Permite aferir, economicamente, as reduções de gastos com água, energia 
e outros recursos, renováveis ou não; 

 Gera informações e demonstrativos sobre a eficácia e viabilidade 
econômica das ações ambientais; 

 Gera transparência da gestão e uma potencial melhoria de imagem da 
entidade produtora perante o público; 

 Contribui para a sociedade como um todo – pois haverá redução do nível de 
agressão à natureza na elaboração de produtos e serviços indispensáveis. 

 

De maneira específica, têm-se benefícios às indústrias e à sociedade.  

Os benefícios potenciais às indústrias, mencionados por Tinoco e Kraemer 

(2011, p.132), são: 

 

 Identificar, estimar, alocar, administrar e reduzir os custos, particularmente 
os tipos ambientais de custos;  

 Controla o uso e os fluxos da energia e dos materiais; 

 Informação mais exata e mais detalhada da mensuração e da elaboração 
do relatório de desempenho ambiental, contribuindo para melhorar a 
imagem da companhia perante os stakeholders. 

 

Quanto aos benefícios potenciais à sociedade, Tinoco e Kraemer (2011, 

p.133), listam os seguintes: 

 

 Permite o uso mais eficiente de recursos naturais, incluindo a energia e a 
água; 

 Reduz os custos externos relacionados à poluição da indústria, tais como os 
da monitoração ambiental; 

 Fornece informação para a tomada de decisão, melhorando a política 
pública; 

 Fornece informação ambiental industrial do desempenho, que pode ser 
usada no contexto mais extenso das avaliações do desempenho e de 
condições ambientais nas economias e em regiões geográficas.  

 

3.6 Caracterização dos Eventos Ambientais   

Os eventos ambientais, de acordo com Tinoco e Kraemer (2011, p.144 - 164), 

podem ser classificados em: 

 Custo ambiental; 

 Ativo ambiental; 

 Passivo ambiental;  

 Despesa ambiental e;  

 Receita ambiental.  
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A seguir são explorados esses elementos de relevância significativa 

respectivamente, iniciando pelos custos ambientais. 

3.7 Custos Ambientais   

Os custos ambientais são classificados em externos e internos, diretos e 

indiretos, sendo conceitualmente, desembolsos provenientes do resultado da 

produção e do processo produtivo. Incluem avarias que são pagas a outros 

decorrentes de danos em propriedades, danos econômicos, danos aos recursos 

naturais, bem como os custos de prevenção ou manutenção, treinamento ambiental, 

manutenção de registros e apresentação de relatório, entre outros (TINOCO; 

KRAEMER 2011, p.147), conforme esboçado no Quadro 2, a seguir: 

Quadro 2 - Custos Ambientais Internos e Externos. 

Custos Ambientais Externos 

Esgotamento de recursos naturais 

Danos e impactos causados à natureza 

Emissões de água 

Disposição de dejetos a longo prazo 

Efeitos na saúde não compensados 

Compensação na qualidade de vida local 

Custos Ambientais Internos 

Diretos e Indiretos 

Administração de dejetos 

Custos ou obrigações de prevenção 

Honorários 

Treinamento Ambiental 

Manutenção relacionada ao meio ambiente 

Custos e multas legais 

Certificação ambiental 

Entrada de recursos naturais 

Manutenção de registro e apresentação de relatórios 

Continua... 
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...Continuação do Quadro 2 

Contingentes e Intangíveis 

Custos de prevenção ou compensação futura incerta 

Qualidade do produto 

Saúde e satisfação dos empregados 

Ativo de conhecimento ambiental 

Sustentabilidade de entradas de matéria prima 

Riscos de ativos deteriorados 

Persepção do público / cliente 
   Fonte: IFAC Apud Tinoco e Kraemer (2011, p. 148). 

 

Há ainda custos designados ocultos, abrangem dispêndios voluntários ou 

relacionados às leis e políticas ambientais, tais como notificações, inspeções, 

seguros ambientais, impostos e honorários, auditorias, reciclagem, apoio financeiro a 

grupos e / ou investidores ambientais e outros.  

Bem como custos convencionais, contingentes e de imagem e relacionamento. 

Que são aqueles associados a equipamentos, materiais, mão de obra, gestão de 

resíduos subsequentes ao processo produtivo, ações de prevenção e 

responsabilidade ambiental, e sanções ou multas de cumprimento futuro. 

3.8 Ativos Ambientais   

Conceitualmente, ativo ―é um recurso controlado pela entidade como 

resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios 

econômicos para a entidade‖ (CPC 00, 2011). Logo, ativos ambientais são os bens 

adquiridos pela entidade empresarial presumíveis de benefício futuro, ora por meio 

de aumento de eficiência de outros ativos, redução ou prevenção de provável dano 

ambiental ou ainda, resultante de conservação do meio ambiente.  
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Representam segundo Tinoco e Kraemer (2011, p. 154): 

 

 Os estoques dos insumos, peças, acessórios e outros utilizados no 
processo de eliminação ou redução dos níveis de poluição e de geração de 
resíduos; 

 Os investimentos em máquinas, equipamentos, instalações e outros, 
adquiridos ou produzidos com intenção de amenizar os impactos causados 
ao meio ambiente;  

 Os gastos com pesquisas, visando o desenvolvimento de tecnologias 
modernas, de médio e longo prazo, desde que constituam benefícios ou 
ações que irão refletir nos exercícios seguintes. 

 

 

Podem ser classificados como ativo permanente, ou seja, figurar nos 

subgrupos do ativo como investimento, imobilizado ou intangível, se associados à 

antecipação de benefícios ambientais, duração da vida útil dos ativos, acréscimo de 

capacidade, melhoria de segurança e eficiência, forem recuperáveis, e se favorável 

à redução ou prevenção de contaminação ambiental que possa advir futuramente.   

3.9 Passivos Ambientais   

Entende-se que passivo ambiental ―são normalmente contingências formadas 

em longo período‖ de acordo com Tinoco (2011, p. 155). De fato, é o valor do 

investimento necessário para reaver toda e qualquer agressão que se praticou ou se 

pratica contra o meio ambiente e não raro, surgem da própria existência da empresa 

e de seu processo de transformação.  

Há três tipos de obrigações ambientais: legais ou implícitas, construtivas, e 

justas.  

A obrigação legal dá-se a partir de legislação, contrato ou outro instrumento 

de lei. No Brasil, conjuntos de leis, preveem sansões para os considerados crimes 

ambientais. Evidentemente, o não cumprimento de tais, ocasionará passivos. 

Obrigações construtivas são as voltadas à imagem da organização, medidas 

tomadas de modo proativo no esforço de proporcionar bem estar à comunidade e 

promover a responsabilidade social. 

http://www.monografias.com/trabajos16/hidrografia-santiago-estero/hidrografia-santiago-estero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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Quanto à justa, refere-se a fatores éticos e morais que impelem a entidade 

empresarial a cumprir obrigações de caráter ambiental espontaneamente.  

Referente ao seu reconhecimento, deverá ocorrer segundo Tinoco e Kraemer 

(2011, p.158): 

Quando existe uma obrigação por parte da empresa que incorreu em um 
custo ambiental ainda não desembolsado, desde que atenda ao critério de 
reconhecimento como uma obrigação. Portanto, esse tipo de passivo é 
definido como sendo uma obrigação presente da empresa que surgiu de 
eventos passados. 

 

3.10 Despesas Ambientais   

São despesas ambientais, os desembolsos ambientais não operacionais, ou 

seja, os não relacionados à atividade fim da entidade como multas, sanções, 

compensações de terceiros, descontaminação e restauração de lugares 

contaminados. 

3.11 Receitas Ambientais   

Finalmente, receitas, de acordo com o CPC 00 (2011) são: 

 

Aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a 
forma da entrada de recursos ou do aumento de ativos ou diminuição de 
passivos, que resultam em aumentos do patrimônio líquido, e que não 
estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos 
patrimoniais.  
 

Em suma, as receitas ambientais de acordo com Tinoco e Kraemer (2011, p 

165, 166), decorrem de:  

 

Prestação de serviços especializados em gestão ambiental, venda de 
produtos elaborados de sobras de insumos do processo produtivo, venda de 
produtos reciclados, aproveitamento de gases e calor, redução do de 
matéria prima, energia e água, melhor gestão de resíduos, redução de 
indenizadores, aumento da venda por melhoria da imagem pública e 
recebimentos por venda de estudos, diagnósticos, serviços de tratamento 
de resíduos, tecnologias limpas, royalties, arrendamento de ativos 
ambientais, subsídios, prêmios e outros. 
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3.12 Evidenciação    

Segundo Ferreira e Santana (2003), as formas de divulgação das informações 

ambientais podem ser através:  

 Da implementação de um novo relatório anexo às demonstrações contábeis, 
tratando somente de questões ambientais; ou  

 Da inclusão dessas informações nas atuais demonstrações, mantendo o 
padrão já utilizado, mas, apresentando contas e notas explicativas 
específicas. 

 

Entre os relatórios destinados a esse fim figura o Balanço Social que segundo 

Tinoco e Kraemer (2011, p. 63), ―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 entidades, aos mais 

diferenciados usuários‖.  

Tais relatórios não são obrigatórios no Brasil, porém merecem atenção, uma 

vez que sua divulgação é positiva para as organizações, quer do ponto de vista de 

sua imagem, quer do ponto de vista de melhoria e qualificação da informação 

contábil, econômica, social e ambiental. 

Certamente, ao passo que caracterizamos os eventos ambientais, 

observamos que mensurá-los permite benefícios característicos, não raros 

provenientes de ferramentas ou instrumentos de gestão, como avaliar corretamente 

qual é o preço do seu produto, tornar a empresa mais visada pelo mercado quando 

da evidenciação de ações de responsabilidade social acompanhada de visível 

vantagem competitiva.  

É como fora proferido por Ferreira Apud Tinoco (2011, p.126) ―a Contabilidade 

não vai resolver os problemas ambientais, mas face à sua capacidade de fornecer 

informações, pode alertar os vários atores sociais para a gravidade do problema 

vivenciado, ajudando desta forma na procura de soluções‖.  

Certamente o Profissional da Contabilidade possui um papel importante nesse 

sentido. O tópico a seguir abordará o seu papel na Gestão Ambiental. 
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3.13 O papel do Contador na Gestão Ambiental   

A função básica do contador é produzir informações úteis aos usuários da 

contabilidade para tomada de decisões. No âmbito ambiental, possui papel 

gerencial, ou seja, controle dos gastos empregados em prol do meio ambiente, 

resolução de problemas relacionados com a mensuração e o reconhecimento dos 

eventos que envolvam o meio ambiente, bem como o desenvolvimento de técnicas 

de auditoria e avaliação de desempenho.  

Revestido de sua atribuição, o contador vem como uma alavanca na 

edificação do desenvolvimento sustentável, participando no processo de 

planejamento, orientação, avaliação e controle nas questões ambientais, registrando 

e publicando as medidas seguidas e os resultados adquiridos (MOITINHO et al., 

2011). 

Contribui na manutenção da posição da empresa no mercado através do 

planejamento da alocação de custos de produtos, serviços, processos e projetos 

sustentáveis.  

E segundo Moitinho et al. (2011): 

Tem como objetivo elaborar modelos adequados para a entidade, 
incentivando as organizações a implantarem a gestão ambiental, para que 
possam gerar dados contábeis a serem apresentados nos balanços sociais 
e demonstrar aos empresários as vantagens deste novo paradigma. 

 

Ao se abordar a temática ambiental, vê-se que o contador possui grande 

responsabilidade e que sua participação é fundamental, pois é Ele que irá despertar 

o interesse nas organizações para as questões ambientais, incentivando a 

implantação deste novo padrão conscientizando a responsabilidade ambiental. 

À medida que se apresentou ponderações sobre as questões ambientais, 

novas exigências, e o papel da contabilidade, percebeu-se a perspectiva de 

mudança no papel de outro profissional, o Auditor.   
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O contexto em que se insere a auditoria sob a temática ambiental e seus 

profissionais será abordado a seguir. 

3.14 Auditoria Ambiental 

A auditoria ambiental refere-se a uma das vertentes da auditoria e, portanto, 

possui os mesmos preceitos básicos da mesma. Auditoria é conceitualmente, 

segundo Gramling et al. (2012, p.6):  

 
Um processo que pode ser aplicado em muitas situações distintas, o que 
inclui a avaliação de eficiência e eficácia de departamentos, relatórios 
financeiros de órgãos públicos, ou a obediência à norma operacional de 
uma empresa ou à regulamentação governamental. 

 

Esse conceito harmoniza-se com a definição da norma ISO 14010 em que 

auditoria ambiental é considerada: 

Processo de verificação sistemática e documentada de maneira objetiva 
tendo em vista determinar se as atividades, acontecimentos, condições, 
sistema de gestão relativa ao ambiente e as informações e aferições, são 
conformes com os critérios da auditoria, tendo em vista comunicar os 
resultados deste processo ao requerente. 

 

Desta forma, Auditoria Ambiental é um processo metodológico com finalidade 

de avaliar o desempenho, comprometimento ambiental e conformidade de uma 

organização. Pode ser interna ou externa, e sua realização pode ter como foco 

granjear certificações, aumentar a eficiência ambiental, a conscientização ambiental 

dos funcionários e o atendimento às expectativas da comunidade em que está 

inserida (DIAS et al,. 2013) .  

Semelhantemente, Tessaro, Pedrazzi e Tessaro (2013), definiram auditoria 

ambiental como ―uma fotografia da empresa na ótica ambiental, respondendo a 

questões que envolvem resíduos, emissão atmosférica, efluentes, consumo de 

energia, aspectos legais, entre outros‖.  
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De acordo com Tinoco e Kraemer (2011, p. 87), ―constitui ferramenta 

essencial para avaliar a eficiência de todas as ações de controle, aferindo a 

qualidade final do processo de controle ambiental integrado ao processo industrial‖. 

Pode ser aplicada de forma compulsória e/ou preventiva nas organizações, no 

desenvolvimento de produtos, no sistema de gestão, nos processos administrativos, 

financeiros e contábeis, com objetivo de investigação das informações (TESSARO; 

PEDRAZZI; TESSARO, 2013). Seus principais elementos podem ser segundo Gray 

Apud Ferreira (2011, p. 84): 

 

 Identificar a mais importante das interações do meio ambiente da 
organização;  

 Avaliar o grau dos impactos ambientais; 

 Aprender sobre como negociar, reduzir ou melhorar os impactos da 
organização; 

 Identificar uma lista de prioridades das interações para serem tratadas (isso 
se desenvolverá, em parte, dos dois primeiros elementos, e em parte, como 
resposta para mudanças reais e potenciais nas leis e nas atitudes da 
sociedade); 

 Estabelecer políticas e padrões; 

 Identificar responsabilidades; 

 Equipes de treinamento; 

 Mudar práticas e colocar as políticas em ação; 

 Desenvolver um sistema de informações do meio ambiente; 

 Monitorar e estimular o desempenho; 

 Reavaliar esta lista, começando pelo início, numa base sistemática e 
contínua.  

Por fim, existe uma linguagem e uma nomenclatura específica para as 

auditorias, o que engloba a auditoria ambiental, conforme apresentado por Naime 

(2014): 

 Procedimento: é um documento que detalha o objetivo e o escopo de uma 
atividade, especificando como ela deve ser executada de forma adequada; 

 Observação: constatação de fatos obtida num processo de auditoria, 
embasada em evidências objetivas; 

 Evidência objetiva: informações, dados ou constatações de fatos relativos a 
um elemento da gestão considerado, baseado em observações, medições 
ou testes e que sejam comprovados e incontestáveis; 

 Não conformidade: quando ocorre a constatação de um não atendimento de 
exigência especificada; 

 Ação Corretiva: intervenção com objetivo de corrigir uma não conformidade; 

 ―Checklists‖: listas de acompanhamento das atividades. 
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Definido o conceito de Auditoria Ambiental, os subtópicos a seguir trarão à 

atenção seu surgimento, tipos, Leis, Normas, Regulamentos, objetivos, vantagens, 

bem como suas fases e procedimentos em âmbito externo e interno, tendo o 

desfecho no relatório de Auditoria Ambiental. 

3.15 Surgimento da Auditoria Ambiental 

A Auditoria Ambiental surgiu em meados dos anos 70 nos Estados Unidos, 

devido à necessidade de elaboração de um instrumento de controle, que amparasse 

empresas de modo a conseguir averiguar suas não conformidades ambientais 

legais, conforme Tinoco e Kraemer (2011, p. 32).  

No Brasil, surgiu na década de 90 por iniciativa de instituições multinacionais, 

em razão da natureza de suas atividades e do advento de normas internacionais, 

como a International Organization for Standardization (ISO), que no Brasil, através 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), adotou A ISO/TC 207 

conhecida mais comumente como série ISO 14000, que abrangem cinco áreas: 

Sistemas de Gestão Ambiental, Auditorias Ambientais, Rótulos Ecológicos, 

Avaliação de Desempenho Ambiental, e avaliação do Ciclo de Vida. (TINOCO; 

KRAEMER, 2011, p. 37). 

Inicialmente, segundo Kohn (2012), ―eram realizadas com base na avaliação 

de especialistas transformados em investigadores. O time de especialistas realizava 

aferições, entrevistas e questionários e emitia seus pareceres sobre o que haviam 

percebido na organização investigada‖. 

Nos dias atuais há técnicas pormenorizadas, as organizações passaram a 

desenvolver sistemas de gestão ambiental e práticas ambientais foram 

desenvolvidas e aprimoradas. Leis foram estabelecidas por todos os estados 

nacionais, e normas internacionais vêm sendo subscritas e aplicadas por inúmeras 

organizações (KOHN, 2012).  

De fato, as legislações e normas indicadas como referência para auditoria 

ambiental realizada em qualquer tipo de empresa, não esgotam o tema abordado!  

http://ambiente.kohn.eco.br/author/ricardokohn/
http://ambiente.kohn.eco.br/author/ricardokohn/
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São inúmeras as Leis, Decretos, Resoluções, Portarias, e Deliberações que 

abordam esse aspecto. O relatório utilizado na análise documental deste trabalho 

trouxe um total de 127 delas, conforme é possível observar no ANEXO A 

(RELATÓRIO, 2012).   

Além desses, Normas Internacionais como a ISO International Organization 

for standardization), série 14000, foram elaboradas com o objetivo de combater a 

degradação do meio ambiente e são soluções aos desafios globais.  

Segundo Kohn (2012): 

Este conjunto de requisitos e ferramentas constitui a gestão ambiental 
interna de uma organização e passa a estabelecer o critério da auditoria, ou 
seja, o conjunto de políticas, procedimentos, padrões e normas ambientais 
de referência contra as quais a auditoria será realizada. Quando inexistem 
esses requisitos e ferramentas, o sistema de gestão da organização torna-
se vulnerável. Mas há casos em que o sistema de gestão ambiental de uma 
organização é a inexistência de qualquer sistema de gestão interno. Nesses 
casos a legislação em vigor, federal, estadual e local, passa a ser o único 
critério de uma auditoria. 
 

Entendemos assim que Legislações e Normatizações são os orientadores ou 

direcionadores da auditoria ambiental e seu cumprimento deve ser visto como 

importante aspecto a ser adotado pelas organizações. 

3.16 Tipos de Auditoria Ambiental 

Segundo Vieira (2011), ―há vários tipos de auditorias que podem ser 

realizadas pelas empresas que desejam receber o certificado do seu Sistema de 

Gestão e para a sua manutenção‖. Entre outros ele menciona:  

 

 Auditoria de primeira parte, onde a própria empresa emite uma declaração 
de que ela está em conformidade com determinada norma e;  

 Auditoria de segunda parte, onde a empresa realiza uma auditoria no 
fornecedor para verificar se este está em conformidade com alguma norma 
ou requisito estabelecido e há também a auditoria de terceira parte é uma 
avaliação de uma organização em relação a uma norma de Gestão 
ambiental, como, por exemplo a NBR ISO 14001:2004.  
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Pensamento Verde (2014), mencionou que o setor privado utiliza sete tipos de 

auditoria ambiental: 

 

 Auditoria de Conformidade Legal (Compulsória): avalia a adequação da 
empresa às normas ambientais aplicáveis a sua área de atuação. 
Normalmente é utilizada como preparação para requerimento de licenças 
ambientais ou forma de prevenção para multas; 

 Auditoria de Avaliação de Desempenho: tem como objetivo avaliar a 
empresa com base em indicadores ambientais, como o consumo de água, 
energia, geração de resíduos e etc.; 

 Auditoria de Descomissionamento: tem como finalidade a verificação de 
riscos para a população ou o meio ambiente após o fechamento de algum 
tipo de indústria; 

 Auditoria de Responsabilidade: serve para investigar a existência de 
passivos ambientais que podem interferir em um processo de compra e 
venda de alguma organização; 

 Auditoria de Cadeia Produtiva: auditoria realizada em toda a cadeia 
produtiva de um determinado produto incluindo os serviços relacionados; 

 Auditoria Pós-acidente: tem como objetivo verificar as causas, responsáveis 
e a possibilidade de recorrência de acidentes ambientais; 

 Auditoria de Sistema de Gestão: são realizadas para adequar, certificar ou 
verificar o atendimento da empresa aos requisitos de determinado sistema 
de gestão ambiental. 

 

3.17 Objetivos e vantagens da Auditoria Ambiental 

A auditoria contábil é uma ferramenta básica para medir a saúde financeira de 

uma organização. Com objetivo semelhante, auditoria ambiental vem se tornando 

uma ferramenta básica na avaliação da saúde ambiental de uma organização, 

diagnosticando riscos que possam se transformar em sérios passivos ambientais 

(VIEIRA, 2011).  

Objetiva caracterizar a conjuntura da empresa com o intuito de fornecer um 

diagnóstico no que diz respeito à poluição do ar, águas e resíduos sólidos, 

favorecendo a definição de ações de controle e de gerenciamento que deverão ser 

tomadas para assegurar sua melhoria ambiental (VIEIRA 2011) e apresenta-se 

como um dos principais instrumentos de gestão ambiental segundo Fernandes Apud 

Tinoco e Kraemer (2011, p. 91). 

São os objetivos da Auditoria Ambiental de acordo com a Diretriz para 

Realização de Auditoria Ambiental - DZ-056. R-3 (2010):  
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 Incentivar a implantação de política ambiental e sistema de gestão 
ambiental em organizações públicas e privadas.  

 Apoiar o órgão ambiental, fornecendo um diagnóstico técnico da 
conformidade legal e do desempenho ambiental ao longo dos últimos anos, 
identificando os aspectos ambientais e seus potenciais poluidores e de 
risco.  

 Verificar o cumprimento dos dispositivos legais de proteção e controle 
ambiental, bem como condicionantes e restrições de licenças ambientais e 
compromissos de recuperação, compensação e mitigação.  

 Verificar as condições de operação, de manutenção dos sistemas de 
controle de poluição e de prevenção de acidentes.  

 Verificar as condições de recebimento, manipulação, estocagem e 
transporte de matérias primas, substâncias, materiais secundários e 
auxiliares e produtos, assim como a destinação de subprodutos e resíduos.  

 Verificar os procedimentos de identificação e tratamento de não 
conformidades quanto a sua eficácia na identificação das causas e na 
implantação de ações corretivas e preventivas.  

 Comunicar às partes interessadas a atual situação ambiental da 
organização e a evolução do seu desempenho ambiental ao longo dos 
últimos anos.  

 Estimular o uso de tecnologias limpas e de matérias-primas menos 
agressivas ao meio ambiente, a utilização racional de recursos, a 
conservação de energia e de água, a não geração e a redução na geração 
de resíduos, efluentes líquidos e emissões atmosféricas.  

 Estimular a criação, a proteção e a recuperação de áreas com espécies 
nativas na organização, sempre que possível em consonância com políticas 
públicas de conservação ambiental.  

 Verificar a capacitação dos responsáveis pela operação e manutenção dos 
sistemas, rotinas, instalações e equipamentos com interação e risco 
ambiental, de forma a prevenir, proteger e recuperar o meio ambiente.  

 Estimular a criação de programas permanentes de comunicação e 
educação ambiental nas organizações. 

   

 

A grande vantagem das auditorias ambientais é que permitem que as 

empresas tenham maior cuidado com o processo de produção, identificando áreas 

de risco, apontando vantagens e desvantagens e, na maioria das vezes, 

implantando melhorias contínuas. A fiscalização ambiental induz ao uso de 

tecnologias limpas, à utilização prudente das matérias-primas, do lixo industrial e à 

identificação de perigos e riscos potenciais, ou seja, à busca de uma harmonização 

entre meio ambiente e empresa (TESSARO; PEDRAZZI; TESSARO, 2013). O 

quadro 3, aponta objetivos e vantagens da auditoria ambiental: 
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Quadros 3- Objetivos e Benefícios da Auditoria Ambiental 

OBJETIVOS VANTAGENS 

 Identificar e documentar o status da 
conformidade ambiental;                                  

 Prover confiança ao administrador sênior;                                

 Auxiliar os administradores a melhorar o 
desempenho ambiental da empresa;              

 Acelerar o desenvolvimento dos sistemas de 
gestão ambiental;                             

 Aperfeiçoar o sistema de gestão de riscos 
ambientais;   

 Proteger a empresa de responsabilidades 
ambientais.  

 Prover segurança aos administradores de 
que os riscos estão sendo geridos 
adequadamente.             

 Melhorar a reputação da empresa na 
comunidade e entre as autoridades 
ambientais; 

 Mostrar aos empregados que a 
administração dedica alta prioridade para a 
proteção ambiental;     

 Assegurar à administração da planta que os 
riscos serão adequadamente controlados; 

 Identificar as deficiências nos sistemas de 
controle e as necessidades de ações 
corretivas.  

                                                                                        Fonte: Barbieri Apud Forte (2007). 

 

3.18 Fases e procedimento de auditoria ambiental externa  

A auditoria independente ou externa tem como objetivo certificar a adequação 

às normas em vigor no Brasil. É independente no sentido do auditor não ser 

vinculado à entidade auditada (PEREZ et al., 2011, p. 24). 

A Auditoria Ambiental Externa segundo Perez et al. (2011, p. 28), é a 

―avaliação dos processos operacionais e produtivos das empresas visando à 

identificação de danos ao meio ambiente e quantificação de contingências e a 

preparação da empresa para receber o certificado ISO 14000 - meio ambiente‖.  

O planejamento da auditoria ambiental externa começa com a definição da 

equipe de auditores com experiência adequada de acordo com procedimento e 

levantamento de dados sobre a empresa. É realizado considerando a programação 

de produção da empresa, garantindo desta forma, a consistência entre as 

observações da auditoria e a realidade das atividades industriais avaliadas. Podem 

ser utilizadas diversas metodologias para as mesmas como, Kohn, (2012), destacou: 
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 Visita de reconhecimento prévio do local, das instalações, dos processos, 
dos aspectos ambientais e levantamento dos documentos ambientais 
existentes;   

 Identificação e análise da legislação ambiental aplicável aos aspectos 
ambientais, levantamento das obrigações legais e elaboração de checklist;  

 Investigação in site, contemplando atividades de entrevista, análise de 
documentos, análise visual das instalações e processos e verificação do 
cumprimento das obrigações legais e outras, com vistas à obtenção de 
evidências das práticas de gestão e do desempenho ambiental;   

 

O quadro 4 a Seguir demonstra as etapas e onde são realizadas as mesmas, 

bem como o tempo médio de duração:  

Quadro 4- Etapas da Realização de Auditoria  

ETAPAS DA AUDITORIA AMBIENTAL 
LOCALIZAÇÃO 

DA ETAPA 
DURAÇÃO 
ESTIMADA 

Plano da Auditoria 

1 

Reunião de abertura da auditoria e conhecimento e 
compreensão dos sistemas de gestão, dos 
procedimentos e das práticas padrão estabelecidos 
na organização. 

Campo 1 a 3 horas 

2 
A avaliação dos pontos fortes e fracos dos sistemas 
de gestão, dos procedimentos e das práticas padrão 
estabelecidos na organização. 

Campo 1 a 3 horas 

3 
Levantamento de evidências, não conformidades e 
exceções. 

Campo 6 a 18 horas 

4 
As avaliações sistemáticas e diárias das evidências 
e exceções identificadas. 

5 
Reunião de encerramento da auditoria e relatório 
final da auditoria. 

Campo e 
escritório 

6 a 18 horas 

TOTAL 14 a 42 horas 
Fonte: Kohn (2012) 

 

 

As áreas / processos selecionadas para a Auditoria Ambiental geralmente são 

definidas segundo seus aspectos e impactos ambientais, considerando: 

 Dimensão e natureza dos processos; 

 Quantidade e qualidade de resíduos, efluentes e emissões atmosféricas;  

 Consumo de recursos naturais (principalmente água e energia); 
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 Quantidade e qualidade de matérias primas, produtos químicos e     
materiais perigosos; 

 Nível de envolvimento nos sistemas de gestão ambiental. 

 

Os auditores realizam também a Identificação dos responsáveis pela Gestão 

Ambiental da Organização e procedem aos procedimentos de auditoria na mesma. 

Quanto aos auditores responsáveis nesta função, os critérios que norteiam 

sua seleção são: isenção, experiência compatível com as atividades da empresa 

auditada, treinamento em técnicas de auditoria, capacidade técnica e experiência 

para análise de documentos e análises de campo. 

O Auditor Líder é responsável pelo planejamento, organização e condução da 

auditoria. Segundo Kohn (2012), seu papel envolve ―todo o relacionamento 

profissional entre a organização auditada e a empresa auditora. No processo da 

auditoria nada acontece por parte da empresa auditora que não haja sido aprovado 

pelo líder‖. 

O Auditor geral é responsável pela execução da auditoria e por eventual 

substituição ao Auditor Líder, e Auditores em treinamento participam deste processo 

para adquirir experiência em realização de auditoria ambiental de conformidade 

legal.  

O relatório gerado pela Auditoria Ambiental Externa tem como objetivo 

evidenciar a conformidade com os critérios estabelecidos em Leis, Diretrizes, 

Normas e Resoluções, visando avaliar os níveis efetivos ou potenciais de poluição 

ou degradação ambiental decorrentes das atividades da Organização.  

 Embora a intervenção da auditoria ambiental conceitualmente seja externa, 

Crepaldi (2011, p. 198), vislumbrou que para atender à administração da empresa 

―seria necessária uma auditoria mais periódica, com maior grau de profundidade e 

visando também a outras áreas não relacionadas com contabilidade. E que para tal, 

surgiu o auditor interno, como uma ramificação da profissão de auditor externo, e, 

consequentemente, do contador‖. As fases e procedimentos de auditoria interna são 

descritos no próximo subtópico. 
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3.19 Fases e procedimento de auditoria ambiental Interna 

Auditoria interna é uma atividade de ―avaliação independente dentro da 

empresa, que destina revisar as operações [...] constitui um controle gerencial e é 

executada por um profissional ligado à empresa‖ (CREPALDI 2011, p. 31). Ainda 

segundo Crepaldi (2011, p. 32), a auditoria interna ―presta ajuda à administração, 

com vistas à possibilidade de eliminar inconvenientes ao desempenho da gestão‖.  

É facultativa, funcionando como instrumento de apoio à gestão cujo objetivo, 

conforme já definido, é verificar se o controle interno está em efetivo funcionamento 

(PEREZ et al., 2011, p. 25). 

Assim como na auditoria externa, a auditoria interna também obedece aos 

procedimentos básicos de auditoria, definem-se objetivos, listam-se os controles 

existentes ou desejáveis e realizam-se testes e procedimentos de averiguação, 

elaboração e revisão. São exemplos de procedimentos de auditoria ambiental para o 

auditor interno, segundo Kohn, (2012): 

 

 Solicitar os relatórios de auditorias externas; 

 Analisar os relatórios e Documentos Legais; 

 Verificar se a empresa possui Sistema de Gestão Ambiental; 

 Verificar se a empresa possui metas ambientais; 

 Identificar se a empresa realiza treinamentos necessários aos operadores; 

 Verificar se a empresa realiza testes e simulados dos planos e 
procedimentos de emergência e se possui o mesmo; 

 Verificar se a empresa realiza comunicação de política ambiental para os 
funcionários; 

 Revisar e orientar no tratamento das não conformidades identificadas 
anteriormente; 

 Verificar se a empresa possui procedimentos documentados sem 
aprovação; 

 Verificar se a empresa atende ao requisito específico sobre ruídos; 

 Verificar se a empresa atende ao requisito específico sobre emissões 
atmosféricas; 

 Revisar, documentar e orientar a empresa referente às informações 
encontradas e; 

 Compilar os dados e elaborar o Relatório de Auditoria;   
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Auditoria interna, como atividade de avaliação independente dentro da 

empresa, é comumente desempenhada por funcionário da empresa, o qual possui 

conhecimentos prévios da auditada.  É ele quem observa os regulamentos com 

maior rigor mantendo alto padrão de comportamento moral e funcional.  

De acordo com Kohn, (2012), ―Auditores internos possuem melhores 

condições de conhecer os processos produtivos da organização‖.  

O relatório de Auditoria Interna, objetiva diagnosticar riscos que possam se 

transformar em sérios passivos ambientais, e dirimir eventos que possam ser 

avaliados como não conformidade pela Auditoria Externa. Dá-se a partir da reunião e 

confrontação dos critérios e evidencias coletados, que possibilita ao auditor interno 

sua compilação, bem como sugerir a criação, manutenção ou descontinuação de 

certo procedimento ou ação no intuito de agregar benefício à instituição.  

Evidentemente, a temática que engloba o meio ambiente e seus aspectos na 

área contábil, quer no que diz respeito ao contador, quer no que diz respeito ao 

auditor, são abundantes, até mesmo ilimitadas dadas mudanças céleres no cenário 

global.  

Com esse entendimento, finaliza-se essa primeira parte do trabalho de 

abordagem conceitual. Introduz-se a seguir, a metodologia aplicada, os resultados, 

discussão e conclusão deste trabalho. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A presente pesquisa está de acordo com as normas da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas – ABNT e foi elaborada com utilização de pesquisa bibliográfica 

e documental. 

Na sua abordagem teórica, livros, artigos, normas, leis, revistas, jornais, 

notícias, blogs, relatórios, boletins, monografias, dissertações e teses e foram 

utilizados para identificar os principais conceitos sobre contabilidade e auditoria 

ambiental, além das necessidades, situações e resultados do mundo real, bem como 

para a definição de pesquisa.  

Tal prática é definida como pesquisa bibliográfica, que segundo Lima (2008, 

p. 48), ―é a atividade de localização e consulta de fontes diversas de informação 

escrita orientada pelo objetivo explícito de coletar materiais mais genéricos ou mais 

específicos a respeito de um tema‖. 

Pesquisar no campo bibliográfico, de acordo com Lima (2008, p. 49), ―é 

procurar no âmbito dos livros, periódicos e demais documentos escritos as 

informações necessárias para progredir na investigação de um tema de real 

interesse do pesquisador‖. 

Nesse sentido, buscou-se a máxima reunião de fonte bibliográfica atualizada 

para o desenvolvimento da investigação e fundamentação da discussão teórica, 

objetivando dispor de elementos que permitissem concretizar não apenas um estudo 

de caráter descritivo, mas atingir o nível interpretativo e analítico da questão (LIMA, 

2008, p. 51). 

 Quanto à abordagem prática, adotou-se pesquisa documental primária, que 

de acordo com os termos da ABNT, citado por Lima (2008, p. 56): 

Pressupõe o exame ou reexame de materiais que ainda não recebera 
qualquer tratamento analítico, no objetivo de fundamentar interpretações 
novas ou complementares sobre o que está sendo investigado [...] 
produzidos por pessoas que vivenciaram diretamente o evento investigado.  
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Foi utilizada objetivando extrair, examinar e analisar informações 

consideradas relevantes para o estudo em questão.  

Para seleção do documento, foi avaliada a qualidade do mesmo, 

considerando quatro critérios de decisão conforme sugere Scott Apud Flick (2009, p. 

233):  

 Autenticidade – O documento é genuíno e de origem inquestionável? 

 Credibilidade – O documento não contém erros ou distorções? 

 Representatividade – O documento é típico de seu tipo, e, se não for, é de 
conhecida a extensão dessa não tipicidade? 

 Significação – O documento é claro e compreensível? 
 

O trabalho apresenta dados e informações do relatório nº: 990/2012 de 

Auditoria Ambiental Legal de Acompanhamento (DZ 056.R-3), realizado pelo Centro 

de Tecnologia SENAI/RJ Ambiental do Sistema FIRJAN, no período de 17 a 18 de 

Setembro de 2012, na THERMIT DO BRASIL LTDA., estabelecida em Barros Filho, 

Rio de Janeiro/RJ. O documento contém uma visão geral dos itens investigados e 

procedimentos de auditoria ambiental externa, bem como as não conformidades e 

outras observações relacionadas à empresa. 
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5 RESULTADOS 

A seguir, apresentação da empresa Thermit do Brasil Ltda., a qual foi 

selecionada como modelo deste trabalho acadêmico, inicialmente, por apresentar 

relatório de Auditoria Ambiental Legal de Acompanhamento recente disponibilizado 

ao público. Durante a elaboração deste trabalho, nenhum relatório de 2013 estava 

disponível publicamente, e esforços na obtenção dos mesmos foram insatisfatórios.  

Além disso, a empresa apresenta elevado potencial poluidor e dispõe do 

Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras do IBAMA, que pela 

obrigatoriedade anual de entrega de relatório, trouxe expectativa de que a empresa, 

situada no Sudeste, região brasileira que mantém desde 2011, o maior percentual 

de registro de acidentes ambientais no Brasil segundo o IBAMA (2013), possua 

informações úteis aos usuários da contabilidade para tomada de decisão, bem como 

procedimentos ambientais bem delineados por profissionais da mesma.  

Elementos de sua gestão e política ambiental, procedimentos relativos à 

auditoria ambiental externa e interna, suas não conformidades e oportunidades de 

melhoria são apresentados a seguir. Os dados foram extraídos do Relatório de 

Auditoria Ambiental Legal de Acompanhamento - RAA e encontra-se no ANEXO A.  

5.1 A Thermit do Brasil Ltda 

A Thermit do Brasil, estabelecida no Brasil desde 1952, produz máquinas, 

equipamentos, produtos e serviços para o mercado Metro-Ferroviário.  

No Brasil, além do processo de soldagem amplamente empregado e 

conhecido, realiza treinamentos para preparar os soldadores para aplicação e 

utilização da solda Thermit.  

Inaugurou no Rio de Janeiro a fábrica de formas para soldagem de trilhos, em 

2005. Segundo o diretor da Thermit do Brasil, Kasianczuk (2005), ―o principal cliente 

da Thermit é a Companhia Vale do Rio Doce, mas a empresa fornece seus produtos 
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para todas as ferrovias de carga do País, além de exportar para diversas ferrovias 

pan-americanas‖. 

Possui a licença ambiental municipal LMO nº 621/2011 que autoriza as 

atividades de fabricação de solda aluminotérmica e formas secas à base de silicato 

de sódio.  Possui também o Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras do 

IBAMA, sob o nº 14411.   

5.2 Política ambiental e Sistema de Gestão Ambiental  

A Thermit do Brasil não possui um Sistema de Gestão Ambiental formalmente 

efetivado. O gerenciamento das questões ambientais está sob responsabilidade da 

Coordenação de Recursos Humanos, sendo possível identificar alguns 

procedimentos de controle ambiental, como segregação e destinação de resíduos 

comuns e perigosos. 

5.3 Passivos ambientais  

A empresa não apresentou estudo sobre passivo ambiental. Durante a 

auditoria não foi identificado, na empresa, localização de áreas potenciais de 

passivo ambiental, como equipamentos desativados, matérias-primas e produtos 

perigosos fora de uso (RAA, 2012, p 22).  

5.4 Avaliação dos indicadores de desempenho ambiental  

A empresa não possui indicadores de desempenho ambiental formalmente 

efetivados.  Entretanto, a empresa mantém o registro de consumo de energia e 

água, apresentando o controle desde 2007 (RAA, 2012, p 22).  
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5.5 Aspectos e gestão ambiental  

Os principais aspectos ambientais dos processos de produção da Thermit do 

Brasil são: a emissão atmosférica provenientes das atividades de secagem das 

formas através de dois fornos e a geração de efluente industrial da lavagem do setor 

de preparo de formas. Como medida de controle ambiental, as chaminés dos fornos 

de secagem das formas possuem filtros para controle de material particulado e o 

efluente gerado na lavagem é recolhido em reservatório para posterior tratamento 

em empresa terceirizada. Os processos e rotinas das atividades que possuem 

potenciais riscos ambientais são documentados e executados em instruções de 

trabalho (IT) do Sistema de Gestão da Qualidade. 

A manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos é programada através 

do registro da qualidade RQ-39 - Plano Anual de Manutenção Preventiva de 

Equipamentos, na qual foi evidenciado o plano do período de 2012, composto por 

listas de equipamento com respectiva data prevista para manutenção preventiva.  

A manutenção dos fornos é realizada por empresa terceirizada, através de 

contrato de prestação de serviço.  

Existem em todos os setores da fábrica, placas sinalizando os EPIs de uso 

obrigatório da atividade executada. A empresa apresentou os relatórios de inspeção 

dos vasos de pressão (Dióxido de Carbono), conforme exigência da NR 13 – 

Caldeiras e Vasos de Pressão. As inspeções foram realizadas pela empresa VWC 

Equipamentos de Instrumentação e Comércio Ltda., em 20/06/2012, gerando o 

relatório nº 912/12 – TAG: 0001/07.6. E em atendimento a NC 06 de 2011, a 

empresa isolou a área do processo de mistura do sistema de rede de águas pluviais 

(RAA, 2012, p 15).  

5.6 Gestão de água e energia  

A água consumida na fábrica é fornecida pela CEDAE.  A empresa monitora o 

seu consumo mensal. Notoriamente, os processos produtivos realizados pela 

Thermit não utilizam água, caracterizando o baixo consumo deste recurso pela 
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fábrica, entretanto, não existe um programa de redução de consumo e controle de 

perdas e vazamento formalmente implantado com objetivos, metas e indicadores 

definidos. Foi informado durante a auditoria, que a empresa vem praticando algumas 

ações como instalação de torneiras com fechamento automático e avisos de 

conscientização de consumo de água. 

Relacionado à gestão de energia, assim como no consumo de água, a 

empresa monitora o consumo mensal e atendendo a NC 24 de 2010, vem realizando 

ações de forma a reduzir consumo de energia e para tal contratou a empresa NS 

Energia Engenharia e Consultoria Ltda. para prestação de serviço de consultoria 

para controle e redução de despesas com energia elétrica, tendo como escopo as 

áreas administrativas e de produção. O serviço estava em fase inicial de implantação 

na data da auditoria, de modo que não foi possível evidenciar seus resultados (RAA, 

2012, p 15, 16).  

5.7 Gestão de materiais  

A empresa, em seu processo de preparo das porções, utiliza sobras de 

pontas de pregos e recheios de arruelas, oriundos de empresas de siderurgia, 

caracterizando uma boa prática ambiental pelo reaproveitamento e reciclagem 

destes materiais. As pontas de prego e arruela são recebidos em grandes bolsas de 

1.000 litros e acondicionados no interior da fábrica. O alumínio em pó, ferro 

granulado, ferro manganês, óxido de ferro vermelho e nitrato de bário são recebidos 

em sacos e acondicionados em áreas específicas da fábrica. Na atividade de 

preparo de formas é usado CO2, armazenado em cilindro 7,3 m3. O silicato de sódio 

é acondicionado em contêiner de 1.000 litros que ficam armazenados em área com 

dique de contenção. A empresa possui área adequada para acondicionamento de 

óleo lubrificante, com acesso restrito e dique de contenção (RAA, 2012, p 16).  
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5.8 Gestão de efluentes líquidos   

O efluente industrial gerado na Thermit do Brasil é proveniente da atividade 

de lavagem do setor de preparo de formas.  Este efluente é direcionado para uma 

caixa de acumulo e destinado para empresa especializada em tratamento de 

efluentes, sendo retirados através de manifestos de resíduos com a nomenclatura 

―outros resíduos não perigosos‖. Como já mencionado, os processos produtivos da 

empresa não utilizam água, sendo assim, não há geração de efluente nestes 

processos. A fábrica possui fossa séptica para tratamento dos efluentes sanitários. 

Durante a auditoria, a empresa apresentou Boletim de Análise nº 151920/2011-0, 

emitido em 07/07/2011, evidenciando que o efluente proveniente do  escoamento de 

águas pluviais do sistema  de drenagem  localizado  atrás  da  área  de  preparo  das 

formas encontra-se dentro dos limites estabelecidos pela NT-202.R-10, atendendo a 

NC 09 de 2011(RAA, 2012, p 17).  

5.9 Gestão de emissões atmosféricas   

Uma atividade potencial de emissões atmosféricas é a área de porções, 

responsável pela mistura de finos. Entretanto, essa atividade é realizada em 

ambiente enclausurado não apresentando saída para o meio ambiente. O 

carregamento dos silos externos da área de porções, que armazenam hematita, 

manganês e alumínio, é feito através da abertura da parte inferior de Big Bags sobre 

o silo, minimizando, de forma significativa, a emissão de material particulado. 

Ademais, esses silos estão instalados em galpão fechado, reduzindo a possibilidade 

de emissão de particulado para área externa (RAA, 2012, p 17). 

5.10 Gestão de ruídos   

Em atendimento aos critérios de padrões de emissão de ruídos na Cidade do 

Rio de Janeiro, a que está condicionada, a empresa realizou avaliação de ruídos. O 

Laudo Acústico, emitido em 28/04/2010 pela empresa C. Brito Consultoria e Projetos 

Acústicos, registrou nível de ruído ambiente de 62dba, concluindo que os resultados 
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da medição estão abaixo dos limites estabelecidos pelas normas técnicas. Não foi 

evidenciada nenhuma ocorrência de reclamação do público externo (RAA, 2012, p 

19).  

5.11 Gestão de resíduos   

Os principais resíduos gerados pela Thermit do Brasil estão listados no 

Quadro 5, com  destaque  para  o  efluente  da  lavagem  da  área  de  preparação  

de  formas  e  os  resíduos gerados na área de teste de soldagem.  

 

Quadro 5 - Resíduos gerados pela atividade da Thermit. 

      RESÍDUO GERAÇÃO TRATAMENTO/DESTINAÇÃO 
Resíduos sólidos 

compostos de metais não 
tóxicos  

Preparo de forma / área 
de teste de soldagem  

Aterro industrial de terceiro 

Efluente da lavagem de 
preparação de formas 

Preparo de forma Precipitação 

Estopas e trapos 
contaminados com óleo 

Manutenção  Armazenado na empresa 

Óleo usado Manutenção  Armazenado na empresa 

Limpeza da fossa séptica 
Sistema de tratamento de 

esgoto fossa séptica 
ETE CEDAE 

Sucatas metálicas 
Processos industriais 

diversos 
Reciclagem 

Papelão e plástico 
Recebimento de produtos 

/ expedição 
Coleta pública 

Lixo comum  Toda fábrica  Coleta pública 

Lâmpadas Fluorescentes Toda fábrica  Armazenado na empresa 

Óleo de cozinha usado Cozinha  Reciclagem 
    Fonte: Relatório de acompanhamento ambiental (2012). 

 

 

 

A Thermit do Brasil emite Manifestos de Resíduos (MR) somente para os 

resíduos de óxido de ferro com areia e silicato e para o efluente líquido do controle 

de mistura (RAA, 2012, p 19).  



 
 

 
54 

 

5.12 Gestão de controle de vetores e pragas   

A empresa apresentou certificado de desratização e dedetização com 

validade até 13/03/2013, emitido pela empresa Grande Rio Imunização e Serviços 

Ltda., de forma a combater à proliferação de vetores. O relatório de auditoria relatou 

que durante a vistoria nas áreas de produção e apoio, não foram evidenciados o 

acúmulo de água que possam ocasionar a proliferação do mosquito Aedes aegypti 

(RAA, 2012, p 20).  

5.13 Gestão de riscos ambientais   

A Thermit do Brasil realizou estudo de análise de risco de suas instalações 

considerando o risco ambiental baseado nas características das substâncias 

utilizadas.  Foi elaborado Relatório de Análise dos Riscos Ambientais Existentes nas 

em 10/05/2010. A Thermit chegou a contratar empresa para elaboração do Plano de 

Emergência, porém, ele não foi efetivado, não havendo registro de treinamentos e 

simulações. Foram evidenciados mapas de risco atualizados nas áreas da empresa. 

Foram apresentadas as FISPQs dos produtos químicos utilizados na empresa, 

sendo possível evidenciar que as mesmas estavam disponíveis em algumas áreas 

da empresa (RAA, 2012, p 21).  

5.14 Limpeza e higienização de reservatórios d’água 

A empresa apresentou o certificado da realização do serviço de limpeza e 

higienização do reservatório d‘água. Foi evidenciado o Laudo de Potabilidade após a 

limpeza dos reservatórios. Os comprovantes e o Laudo de Potabilidade são 

mantidos a disposição da fiscalização (RAA, 2012, p 20).  
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5.15 Auditoria ambiental de acompanhamento  

O relatório da auditoria foi elaborado com base na análise crítica da 

documentação disponibilizada pela empresa, considerando-se a legislação e normas 

técnicas pertinentes, bem como nas informações coletadas durante a visita, nas 

observações de atividades e condições de trabalho, e nas entrevistas com os 

trabalhadores da organização e apresentou os resultados da auditoria ambiental de 

acompanhamento realizada pelo Centro de Tecnologia SENAI/RJ Ambiental do 

Sistema FIRJAN, no período de 17 a 18 de Setembro de 2012, na THERMIT DO 

BRASIL LTDA, (RAA, 2012, p 7).  

5.16 Objetivos da auditoria ambiental   

A auditoria ambiental de acompanhamento teve por objetivo especifico o 

acompanhamento do Plano de Ação da última auditoria e das medidas advindas da 

sua nova Licença Municipal de Operação, LMO Nº 621/2011, emitida em 13 de 

dezembro de 2011, e teve por objetivos gerais (RAA, 2012, p 7).  

 
 Incentivar a implantação de políticas ambientais e sistema de gestão 

ambiental na organização auditada; 

 Apoiar o órgão ambiental, fornecendo um diagnóstico técnico da 
conformidade legal e do desempenho ambiental, identificando os aspectos 
ambientais e seu potencial poluidor e de risco; 

 Verificar o cumprimento dos dispositivos legais de proteção e controle 
ambiental, bem como condicionantes e restrições de licenças ambientais e 
compromissos de recuperação, compensação e mitigação; 

 Verificar as condições de operação e de manutenção dos sistemas de 
controle de poluição ambiental e de prevenção de acidentes; 

 Verificar as condições de recebimento, manipulação, estocagem e 
transporte de matérias primas, substâncias, materiais secundários e 
auxiliares e produtos, assim como a destinação de subprodutos e resíduos; 

 Verificar os procedimentos de identificação e tratamento de não 
conformidades quanto a sua eficácia na identificação das causas e na 
implantação de ações corretivas e preventivas; 

 Comunicar às partes interessadas a atual situação ambiental da 
organização e a evolução do seu desempenho ambiental ao longo dos 
últimos anos. 

 Contribuir para a informação, condicionamento e conscientização dos 
trabalhadores sobre os benefícios da redução dos diferentes tipos de 
poluição para sua segurança e bem estar. 

 Avaliar os impactos e eventuais riscos para a qualidade ambiental na 
empresa e em sua área de influência. 
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 Definir as medidas a serem tomadas para preservar, conservar e restaurar o 
meio ambiente. 

 Informar a situação ambiental da empresa estimulando melhor 
relacionamento com os órgãos de Fiscalização Ambiental do Estado, a 
comunidade circunvizinha e o público em geral. 

 Estimular o uso de tecnologias limpas, de matérias-primas menos 
agressivas ao meio ambiente, a utilização racional de recursos e a 
conservação de energia e de água, a não geração e a redução na geração 
de resíduos, efluentes líquidos e emissões atmosféricas. 

 Verificar a capacitação dos responsáveis pela operação e manutenção dos 
sistemas, rotinas, instalações e equipamentos com interação e risco 
ambiental, de forma a prevenir, proteger e recuperar o meio ambiente. 

 Estimular a criação de programas permanentes de comunicação e 
educação ambiental nas organizações. 

 

5.17 Documentos analisados na auditoria   

Durante a auditoria, foram analisados os seguintes documentos (RAA, 2012, 

p 4).  

 
1. Licença Ambiental Municipal LMO Nº 000621/2011 
2. Relatório da Auditoria Ambiental de 2011 
3. Cadastro Técnico Federal do IBAMA Nº 14411 
4. Manifestos de Resíduos – 2011 e 2012 
5. Inventário de Resíduos relativo ao ano de 2011 
6. Boletim de Análise de Efluente Nº 151920/2011-0, emitido em 07/07/2011 
7. Plano de Manutenção do ano de 2012 
8. Registros de inspeção de vasos de pressão (NR-13) 
9. Laudo Acústico emitido em 28/04/2010 
10. Relatório de Medições Ambientais emitido em 28/07/2005 
11. Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros Nº 0133/04, emitido em 

26/05/2004. 
12. Laudo de Exigência do Corpo de Bombeiros Nº P-0466/04, emitido em 

26/05/2004 
13. Relatório Técnico DIM Nº 438/2012 – Emissões Atmosféricas, emitido em 

02/05/2012 
14. RAPs (Resultados da Amostragem Periódica em Chaminés ou Dutos) dos 

fornos Engefor 1 e Engefor 2, ambos emitidos em 10/05/2012.  
15. Notificação do órgão ambiental 
16. Licença de operação das empresas prestadoras e serviço 
17. Relatório de Análise dos Riscos Ambientais Existentes nas Instalações 
18. Organograma atualizado da Empresa 
19. Fluxograma dos Processos 
20. Certificado de Garantia da Limpeza de Reservatório de água, emitido em 

05/05/2012 
21. Laudo de Potabilidade referente à Limpeza do Reservatório de Água Nº 

7887/12, emitido em 16/05/2012 
22. Certificado de Desratização e Desinsetização emitido em 13/09/2012 
23. Contrato de prestação de serviços de consultoria para controle e redução de 

despesas com energia elétrica Nº 002/RJ/12 
24. PQ 003 – Competência, Conscientização e Treinamento – revisão 8 
25. PQ 005 – Aquisição – revisão 10  
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26. PQ 014 – Avaliação de fornecedores – revisão 1 
27. IT.006.05 – Beneficiamento de ponta de prego – revisão 2 
28. IT.006.06 – Processo de fabricação de acendedores nacionais 
29. IT.006.08 – Operação do forno engefor – revisão 4 
30. IT.006.12 – Utilização do Tanque de CO2 – revisão 0 
31. IT.006.36 – Utilização do gerador de energia elétrica – revisão 1 

5.18 Não conformidades observadas 

O relatório de auditoria englobou não conformidades encontradas durante a 

mesma e não conformidades remanescentes do relatório da auditoria de 2011, 

totalizando quatro não conformidades, conforme descritas abaixo:  

Em relação à gestão de resíduos, a empresa deve apresentar ao INEA e à 

SMAC, anualmente, 01 via do inventário de resíduos, conforme resolução CONAMA 

nº 313, e atender às DZ- 1310 R7 e DZ – 215 R4. Entretanto, durante a auditoria em 

2011, verificou-se que os resíduos gerados pela empresa, como os provenientes da 

limpeza da fossa séptica e as sucatas metálicas, estavam sendo destinados sem a 

emissão do manifesto de resíduos. Essa não conformidade foi novamente 

constatada em 2012.  

Além disso, embora tenha elaborado o Inventario Nacional de Resíduos 

Sólidos, conforme Resolução CONAMA 313/02, não foram inventariados todos os 

resíduos gerados pela empresa apresentando não conformidade. Tal observação, 

de que o Inventário de Resíduos elaborado pela empresa não contempla todos os 

resíduos gerados pela fábrica, foi novamente constatada em 2012. 

Observou-se também o não atendimento, da DZ – 56. R3, quanto à 

evidenciação de programa de coleta seletiva formalmente executada.  

A última não conformidade percebida foi à impossibilidade de verificar o 

atendimento a condicionante nº 10, da LMO 621/2011, por não ter sido apresentado 

o Relatório de Segurança e suas recomendações (RAA, 2012, p 11).  
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5.19 Plano de ação proposto 

A seguir apresenta-se no quadro 6, a avaliação das não conformidades e o 

plano de ação apresentados no Relatório de Auditoria Ambiental de 2011.  

 

Quadro 6 – Causas, ações Corretivas e Preventivas das não conformidades  

 

Nº Não Conformidade Causa Ações Corretivas e Preventivas 

1 

Não foi evidenciado 
a 4ª via dos 
manifestos de 
resíduos industrial, 
não há emissão de 
MRI para todos os 
resíduos e alguns 
estão preenchidos 
incorretamente. 

Falta de entrega da 4ª 
via pelo responsável pela 
destinação final 

Será cobrado a 4ª vias que estão 
faltando e passar a gerar 
Manifesto para os demais 
resíduos 

2 

Não foi evidenciado 
um programa de 
coleta seletiva 
formalmente 
executada. 

........................................ 
Estaremos adequando o 
programa para coleta seletiva 

3 

O inventário de 
resíduos elaborado 
pela empresa não 
contempla todos os 
resíduos gerados 
pela fábrica. 

Não é gerado manifesto 
de todos os resíduos 

Depois de gerado o manifesto, 
serão incluído no inventário todos 
os resíduos da fábrica. 

4 

Não foi possível 
verificar o 
atendimento a 
condicionante nº10 
da LMO 621/2011, 
por não ter sido 
apresentado o 
relatório de 
segurança e suas 
recomendações. 

Desconhecimento do 
relatório 

Buscar junto a SMAC o relatório 
de Segurança para tornar ciente 
das recomendações 

                                        Fonte: Relatório de Auditoria Ambiental, (2012, p. 11). 
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5.20 Oportunidades de melhoria 

No decorrer do relatório de auditoria, algumas oportunidades de melhoria 

foram apontadas como, por exemplo, foi sugerida a realização de capacitação 

técnica da pessoa responsável pelas questões ambientais, intensificação de 

treinamentos e palestra de conscientização em meio ambiente, contemplando seus 

colaboradores e fornecedores.   

Recomendou-se também, que a empresa formalize as ações de redução de 

consumo de energia e água em programas com estabelecimento de objetivos, metas 

e indicadores.  

Além disso, sugeriu-se que fizesse atualização da planta do 1º pavimento de 

forma a evidenciar que a rede de águas pluviais não está direcionada para o sistema 

de fossa séptica.  

Ressaltou-se que antes de entregar relatórios técnicos ao órgão ambiental a 

empresa deve verificar se os mesmos estão assinados pelos profissionais 

responsáveis por sua elaboração. 

E que após implantação do Plano de Emergência deverá realizar simulado 

baseado nas informações desse plano (RAA, 2012, p 24).  

5.21 Conclusão da auditoria 

A equipe do Centro de Tecnologia SENAI/RJ Ambiental do Sistema FIRJAN, 

concluiu que a Thermit do Brasil Ltda., mostrou transparência quanto às solicitações, 

proporcionando assim, as condições necessárias para que a auditoria fosse 

realizada de forma plena. Além disso, demonstrou interesse na resolução dos 

problemas existentes e identificados na auditoria. Observou-se que do Plano de 

Ação de 2011, relativo à auditoria anterior, das dezesseis não conformidades 

estabelecidas, quatorze foram atendida e apenas duas não conformidades, relativas 

a gestão de resíduos, não foram atendidas. Na presente auditoria foram constatadas 

duas não conformidades, sendo uma relacionada a Inventário de Resíduos e uma 

sobre cumprimento do Relatório de Segurança.  
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Dessa forma, a Thermit do Brasil Ltda., demonstrou capacidade em assegurar 

a contínua adequação ambiental da fábrica, cumprindo de forma satisfatória o plano 

de ação definido na última auditória ambiental. Entretanto, é importante a 

capacitação técnica da área responsável pelas ações da área de meio ambiente, 

aprimorando o gerenciamento dos aspectos ambientais e, consequentemente, 

trazendo ganhos ambientais para a empresa e a comunidade (RAA, 2012, p 27).  
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6 DISCUSSÃO 

Através do Relatório de Acompanhamento Ambiental especificado no tópico 

5, pode-se observar aspectos positivos relacionados aos esforços da Thermit do 

Brasil, como por exemplo, o uso de filtros nas chaminés para controle de material 

particulado, recolhimento de efluente gerado na lavagem para posterior tratamento 

em empresa terceirizada, sinalização dos EPIs de uso obrigatório da atividade 

executada, entre outros.  

É notável e digno de nota, o fato de a empresa utilizar sobras de pontas de 

pregos e recheios de arruelas, oriundos de empresas de siderurgia em seu processo 

de preparo das porções, caracterizando uma boa prática ambiental pelo 

reaproveitamento e reciclagem destes materiais.  

A utilização da Contabilidade nesse sentido resultaria em benefício de 

imagem junto à sociedade, fornecedores, investidores e outros usuários de 

informações, uma vez que tais ações poderiam figurar no Balanço Social, que 

embora não seja obrigatório, visa divulgar ações sociais e ambientais positivas e em 

geral, agrega vantagem competitiva. 

Outro ponto relacionado com a mensuração dos itens de reaproveitamento é 

sobre sua caracterização do ponto de vista contábil. Será que poderiam ser 

caracterizados como uma receita ambiental? No tópico 3.11, em que foi abordado o 

conceito de receitas ambientais, mencionou-se ‗ a venda de produtos elaborados 

com sobras de insumos, ou reciclados‘, como possível de tal classificação.  

Nesse sentido, não se pode desperceber, que há uma discussão bem recente 

no Brasil, sobre tributação sustentável como um estímulo à reciclagem. O objetivo, 

segundo Castro (2014), é o ―reconhecimento pelo uso de fontes renováveis de 

energia e pelo percentual de embalagens recicladas, como ocorre na Europa". Para 

ele, ―o setor produtivo deve ser recompensado pelo esforço de estruturar a cadeia de 

reciclagem e pelos ganhos ambientais decorrentes, como a economia do consumo 

energético e a redução de resíduos nos aterros‖.  
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Mais uma vez, enfatiza-se a utilização do profissional de contabilidade. É ele 

quem saberá atuar na mensuração, compilação e divulgação da informação, bem 

como na interpretação tributária que porventura suceda. 

Outro aspecto fato trazido à atenção, é que embora, tenha baixo consumo de 

água, não existe um programa de redução de consumo e controle de perdas e 

vazamento formalmente implantado com objetivos, metas e indicadores definidos.  

Como observado no tópico 3.5 um dos benefícios potenciais à sociedade na 

utilização da contabilidade ambiental, é o uso mais eficiente de recursos naturais, 

incluindo a energia e a água. 

Além disso, a auditoria externa conforme se pode observar no tópico 5.2, 

verificou que em 2012, não havia plano de implantação de um departamento 

encarregado da efetivação de serviços ambientais e que o gerenciamento das 

questões ambientais está sob responsabilidade da Coordenação de Recursos 

Humanos. Coube assim por parte da auditoria externa, incentivo para realização de 

capacitação técnica da pessoa responsável pelas questões ambientais, 

intensificação de treinamentos e palestra de conscientização em meio ambiente, 

contemplando seus colaboradores e fornecedores. Partes do relatório também 

informaram que na busca de alcançar resultados em aspectos ambientais, a 

empresa contrata empresas terceirizadas.  

Como vimos nos tópicos 3.19, a auditoria, e procedimentos ambientais 

realizados por funcionário da empresa, produz melhores resultados, uma vez que 

este conhece todos os processos e diretrizes da empresa. A falta de participação de 

auditores internos limita o conhecimento do gestor e torna suscetível a incidência de 

não conformidade. 

Analisando as não conformidades da Thermit do Brasil, por exemplo, vê-se 

duas questões não atendidas desde julho de 2011, cujo teor e ação corretiva são 

demasiadamente simples, adequar um programa para coleta seletiva e cobrar e 

gerar os manifestos de resíduos. O que inclusive envolve inventariar todos os 

resíduos gerados pela empresa, papel muito facilmente desempenhado por um 

contador ou auditor interno dessa área específica. 
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Ainda relacionado às não conformidades, foi percebido não atendimento de 

um dos requisitos constantes na sua Licença Municipal de Operação por não ter sido 

apresentado o Relatório de Segurança e suas recomendações. 

Mais uma vez, é possível visualizar que a inserção de profissional habilitado 

conforme exposto nos tópicos 3.13 e 3.19, participando no processo de 

planejamento, orientação, avaliação e controle nas questões ambientais, registrando 

e publicando as medidas seguidas e os resultados adquiridos, dificultaria o 

estabelecimento dessa não conformidade. 

Vimos nas oportunidades de melhoria, tópico 5.20, questões que foram 

amplamente abordadas no decorrer deste trabalho, como por exemplo, possuir 

pessoa capacitada à frente das questões ambientais, entrega de relatórios com a 

devida verificação e estabelecimento de metas ambientais. 

Adequar-se proativamente, antes de ser uma excelente opção para a 

empresa em vista dos requisitos legais aos quais ela está sujeita, é uma grande 

oportunidade.   

A Thermit possui boas características que propiciam a utilização do 

profissional da contabilidade e auditoria no âmbito ambiental. Como bem abordado 

no tópico 3.11, existem obrigações construtivas, aquelas voltadas à imagem da 

organização, medidas tomadas de modo proativo no esforço de proporcionar bem 

estar à comunidade e promover a responsabilidade social. A Thermit fez a parte 

mais difícil, agora resta divulgar o que tem feito nesse sentido.  

Possuir pessoa especializada para realização da auditoria interna 

possibilitaria à Thermit do Brasil, a correta identificação de prioridades ambientais a 

serem tratadas, o estabelecimento de políticas e padrões, treinamento, e 

monitoração e estímulo ao desempenho ambiental, bem como a divulgação de suas 

ações sustentáveis.  
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Como limitação do resultado, figurou o fato da empresa não possuir site de 

divulgação no Brasil, e não divulgar suas demonstrações no país, fato que dificultou 

a reunião de outros dados da empresa de modo confiável, e também inviabilizou o 

estudo e comparação do resultado apresentado no Relatório e o que a empresa 

Contabilmente divulga. Quanto ao Relatório de Auditoria Ambiental do ano de 2013, 

a Thermit publicou no Diário Oficial, que entregou ao Instituto Estadual do Ambiente 

- INEA, em 20.02.2014, entretanto o mesmo não estava disponível para comparação 

de desempenho ambiental, no período de compilação deste trabalho.  

Durante a fase de conclusão dessa pesquisa, foi possível observar uma nova 

discussão iniciando-se no Brasil sobre premiar financeiramente a produção limpa e 

onerar quem opera com alta emissão de gases do efeito-estufa (ADEODATO, 2014). 

Uma nova estratégia relacionada à inclusão de custos de impacto ambiental aos 

preços dos produtos bem como benefício tributário às empresas que possuem ações 

ambientais positivas está sendo analisada.  

Dessa forma, como sugestão para posteriores estudos, propõe-se a 

investigação do que é feito atualmente no sentido de incentivar às ações ambientais 

positivas bem como quais são, e como serão efetuadas mudanças nesse sentido e 

se afetarão a divulgação de relatórios contábeis e a perspectiva do profissional 

dessa área.  
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7 CONCLUSÃO 

Este trabalho procurou dar uma contribuição na área de Contabilidade e 

Auditoria ambiental apontando particularidades da Contabilidade Ambiental e sua 

importância como ferramenta de mensuração, registro e evidenciação de eventos 

ambientais bem como aspectos da Auditoria Ambiental e sua utilização como 

ferramenta de prevenção de riscos ambientais e de informação.  

 Foi possível identificar conforme abordado no tópico 6, que o que atualmente 

consiste um problema mundial, é para o profissional de Contabilidade e para as 

empresas, uma grande oportunidade. 

 A implantação de política ambiental é uma forma de demonstrar como anda o 

grau de conscientização da empresa em relação aos prejuízos que seus produtos e 

processos poderiam causar ao meio ambiente. Aderindo a essas medidas, as 

empresas serão as maiores beneficiadas, pois a mudança no comportamento 

ambiental proporcionará economia de gastos e receita adicional com a venda de 

resíduos que possam ser reutilizados. 

Os exemplos levantados no tópico 3.1, mostraram que displicências 

relacionadas ao meio ambiente podem levar a sérios prejuízos de imagem 

empresarial e financeiros. 

Alinhado a esse cenário, o profissional contábil pode ser um grande recurso 

na edificação do desenvolvimento sustentável quando incluído no processo de 

planejamento, orientação, avaliação e controle nas questões ambientais. Ainda 

assim, é pouco utilizado com esse objetivo e são poucas as publicações correntes 

que exaltam a temática. 

Embora haja rápida mudança na postura do empresariado referente à 

sustentabilidade, a adequação, implantação de Sistema de Gestão Ambiental e 

utilização de mão de obra capacitada específica, andam a passos lentos, muitas 

vezes mal orientados. É o que mostrou o relatório sobre acidentes divulgado pelo 

IBAMA, considerado no tópico 3.1 e o relatório analisado no tópico 5 e 6 deste 

trabalho.   
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Quanto à pergunta que buscou responder: Riscos Ambientais podem ser 

evitados ou minimizados com utilização da Contabilidade e da Auditoria? Pode-se 

dizer que foi parcialmente respondida. 

O relatório analisado nos tópicos 5 e 6 deste trabalho, evidenciou que a 

utilização da contabilidade e da auditoria ambiental teria tornado possível a 

exploração positiva das ações proativas que a empresa analisada, Thermit, possui. 

Além disso, visto ser o objetivo geral da auditoria, definir riscos ambientais e verificar 

sistematicamente a adequação às normas, leis, diretrizes e outros princípios que 

permeiam este campo, a utilização por parte da empresa, evidentemente afastaria 

as não conformidades apontadas pelos auditores externos.    

Contudo, devido à limitação de relatórios divulgados pela empresa, devido a 

não obrigatoriedade, não foi possível verificar em termos contábeis se a empresa 

evidencia ou não eventos ambientais, inviabilizando a comparação do resultado 

apresentado no Relatório de Auditoria e o que a empresa Contabilmente divulga.  

Portanto, conclui-se este trabalho com o entendimento de que não basta 

apenas ações de cumprimento às leis, normas e diretrizes ambientais estabelecidas. 

É preciso explorar os benefícios potenciais resultantes da utilização da 

Contabilidade Ambiental, evidenciando-os. A indagação à qual se propôs esse 

trabalho achar-se-ia cabalmente respondida, se obtidos dados contábeis referente 

ao reconhecimento dos eventos ambientais da Thermit como passivos, ativos, 

despesas e receitas ambientais.  

A evidenciação dos gastos com filtros nas chaminés, recolhimento de efluente 

e seu tratamento conforme consta no relatório de auditoria, permitiria a comparação 

e correta identificação, alocação e administração de custos, - aspecto positivo de 

gestão, controle e formação de preço. Além disso, não é possível visualizar o 

tratamento contábil dispensado à prática de reciclagem relacionada à utilização das 

sobras de pontas de pregos na produção. Não sabemos, por exemplo, se é 

reconhecida uma receita ambiental. 
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A divulgação de ambas as informações, - relatórios de auditoria, e relatórios 

contábeis, além de ocasionar um estudo completo acerca da aplicação de ambas as 

ferramentas e eventuais sugestões, tornaria pública a transparência na gestão da 

Thermit, à qual busca de fato, bons resultados na preservação da natureza. 
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ANEXO A – Relatório de Acompanhamento Ambiental  
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