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RESUMO 

 

O presente trabalho tem o objetivo de apresentar o papel social e ambiental da 

contabilidade e nessa perspectiva identificar quais os impactos da contabilidade ambiental nos 

resultados da Companhia Siderúrgica Nacional. Para tal, revisou-se a trajetória da discussão 

ambiental, desde seu início no meio acadêmico, passando pela sua propagação na sociedade 

civil e reflexos no cenário internacional, incluindo a definição do conceito de 

desenvolvimento sustentável, o surgimento da contabilidade e gestão ambiental além da 

formulação e publicação dos relatórios ambientais e suas contas específicas. O estudo propõe-

se discutir esses impactos nos resultados da Companhia Siderúrgica Nacional (empresa 

multinacional que concentra suas atividades em siderurgia, mineração, cimentos, energia e 

infraestrutura) através de uma análise de seus relatórios publicados entre os anos de 2010 e 

2014. 

 

Palavras-chave: Contabilidade ambiental, Desenvolvimento sustentável, Impacto 

Ambiental, Demonstrações Contábeis, Análise das Demonstrações Contábeis. 

 

  



 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Resumo a evolução da discussão ambiental. ............................................................ 21 

Figura 2: Cinco dimensões do modelo de sustentabilidade. ..................................................... 26 

Figura 3: Cálculo do Coeficiente de Correlação de Pearson. ................................................... 46 

 

 

  



 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Exemplos de atividades empresariais e o tipo de degradação que as mesmas 

proporcionam. ..................................................................................................................... 23 

Tabela 2: Benefícios da Gestão Ambiental. ............................................................................. 43 

Tabela 3: Correlação entre variáveis conforme valor de 𝑟. ...................................................... 48 

Tabela 4: Análise Vertical. ....................................................................................................... 52 

Tabela 5: Análise horizontal. .................................................................................................... 53 

Tabela 6: Parcelas para aplicação à equação do Coeficiente de Correlação de Pearson. ......... 54 

 

 

  



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AH – Análise Horizontal 

AIA – Avaliação do Impacto Ambiental 

ART - Artigo 

AV – Análise vertical 

CDS – Comissão sobre desenvolvimento Sustentável  

CFC – Conselho Federal de Contabilidade 

CNUMAD – Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

CO2 – Gás carbônico 

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente 

COP – Conferência das partes 

CPC – Comitê de Pronunciamento Contábil 

CQNUMC – Convenção – Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas 

CSN – Companhia Siderúrgica Nacional 

CT – Comunicado Técnico 

DRE – Demonstração do Resultado do Exercício 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental 

EUA – Estados Unidos da América 

FGTS – Fundo de Garantia por tempo de serviço 

G7 – Grupo dos países mais ricos do mundo 

GEE – Grupo de efeito estufa 

IBASE – Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas 

IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil 

IFRS – International Finantial Reporting Standards – Normas e padrões internacionais de 

contabilidade 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social 

IPCC – Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 

ISAR – United National Intergovernmental Working Group of Expert on International 

Standards of Accounting and Reporting 

ISO – International Organization for Standardization – Organização Internacional de 

Normatização 

NE – Nota Explicativa 

NBC – Normas Brasileiras de Contabilidade 



 

ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

OMM – Organização Mundial de Meteorologia 

ONU – Organização das Nações Unidas 

PC – Princípios de Contabilidade 

PFC – Princípios Fundamentais de Contabilidade 

PNUMA – Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

r – coeficiente de correlação de Pearson 

RIMA – Relatório de Impacto Ambiental 

SGA – Sistema de Gestão Ambiental 

UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change (Convenção sobre 

Mudança do Clima) 

UNIP – União Internacional para Proteção da Natureza 

 



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 12 

2 OBJETIVOS ........................................................................................................................ 14 

2.1 Objetivo Geral .............................................................................................................. 14 

2.2 Objetivos Específicos ................................................................................................... 14 

2.3 Justificativa ................................................................................................................... 14 

3 METODOLOGIA ................................................................................................................ 16 

4 REFERÊNCIAL TEÓRICO .............................................................................................. 18 

4.1 Discussão Ambiental .................................................................................................... 18 

4.1.1 Impacto Ambiental .............................................................................................. 21 

4.1.2 Desenvolvimento Sustentável .............................................................................. 24 

4.2 A Contabilidade e o Meio Ambiente ............................................................................ 27 

4.2.1 A História da Contabilidade ................................................................................ 27 

4.2.2 Contabilidade Ambiental ..................................................................................... 29 

4.3 Demonstrativos de Natureza Socioambiental ............................................................... 31 

4.3.1 Plano de Contas ................................................................................................... 32 

4.3.2 Balanço Social ..................................................................................................... 32 

4.3.3 Demonstração do Resultado do Exercício e Balanço Patrimonial Adaptado ao 

Meio Ambiente ............................................................................................................. 33 

4.4 Princípios contábeis ...................................................................................................... 33 

4.4.1 Ativos Ambientais ............................................................................................... 35 

4.4.2 Passivos Ambientais ............................................................................................ 36 

4.4.3 Receitas Ambientais ............................................................................................ 39 

4.4.4 Despesas e Custos Ambientais ............................................................................ 40 

4.5 Gestão ambiental .......................................................................................................... 40 

4.5.1 SGA, Sistema de Gestão Ambiental - Mecanismo de Certificação Ambiental ... 42 

4.6 Métodos de Análises ..................................................................................................... 44 

4.6.1 Análise vertical .................................................................................................... 45 

4.6.2 Análise horizontal ................................................................................................ 45 

4.6.3 Coeficiente de Correlação Linear de Pearson ...................................................... 46 

5 O ESTUDO DE CASO ........................................................................................................ 49 

5.1 Companhia Siderúrgica Nacional ................................................................................. 49 



 

5.2 Atuação ambiental ........................................................................................................ 49 

5.3 Análise do sistema de gestão ........................................................................................ 50 

6 RESULTADOS OBTIDOS ................................................................................................. 52 

6.1 Análise Vertical ............................................................................................................ 52 

6.2 Análise Horizontal ........................................................................................................ 52 

6.3 Coeficiente de correlação linear de Pearson ................................................................. 54 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................................. 56 

8 BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................. 58 

ANEXO I – BALANÇO PATRIMONIAL ........................................................................... 62 

ANEXO II – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) ............. 67 

ANEXO III – NOTAS EXPLICATIVAS ............................................................................. 70 



12 

1 INTRODUÇÃO 

A Contabilidade tem sua origem desde os primórdios da civilização. Existem 

diversos registros que as civilizações mais antigas já possuíam um esboço de técnicas 

contábeis com o objetivo de prestação de contas e quantificação de todos os aspectos 

monetários de uma empresa: os ativos; os passivos e patrimônio líquido. 

Assim como na sociedade, a contabilidade tem se modificado e adaptado as 

mudanças ocorridas. As atividades econômicas e industriais se intensificaram, após a 2ª 

Guerra Mundial, o que resultou no aumento da demanda por recursos naturais, em particular o 

uso de formas não-renováveis de energia (como o petróleo e carvão, por exemplo) que são 

altamente poluentes e resultam numa grande concentração de emissão de gases de efeito 

estufa (GEE). 

Estes GEE são substâncias gasosas que absorvem parte da radiação infravermelha 

emitida pela superfície terrestre, e dificultam seu escape para o espaço, mantendo assim a 

Terra aquecida. O efeito estufa é um fenômeno natural que acontece desde a formação da 

Terra, o problema é que o aumento desses gases estufa na atmosfera têm potencializado esse 

fenômeno, causando o aquecimento global. O gás carbônico (CO2) é um dos principais GEE, 

as emissões desse gás são provenientes da utilização de vários combustíveis fósseis nas 

atividades econômicas e industriais. 

Para tentar solucionar este importante problema ambiental, a Organização das 

Nações Unidas (ONU) e os países vêm debatendo o tema em conferências internacionais, com 

isto está sendo criados instrumentos para auxiliar os países industrializados a reduzirem suas 

emissões de GEE ou compensarem suas emissões de outra maneira. 

Seguindo este pensamento, ao longo da década de 70 surge a contabilidade ambiental 

como uma ramificação das ciências contábeis para auxiliar e analisar mais uma ferramenta 

adotada para a tomada de decisão. 

O conteúdo do estudo aborda inicialmente a fundamentação teórica, com o objetivo 

de descrever como começaram a serem discutidas as questões ambientais, o impacto 

ambiental, desenvolvimento sustentável e a contabilidade ambiental com as principais 

definições e premissas adotadas, utilizando uma pesquisa bibliográfica em literatura 

especializada. Em seguida é apresentado um estudo de caso, onde, inicialmente é feita uma 

apresentação da empresa estudada: a Companhia Siderúrgica Nacional – CSN, em 

continuidade deste estudo a proposta é analisar as demonstrações contábeis da empresa e 
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identificar quais os impactos da contabilidade ambiental no resultado através de uma análise 

vertical e horizontal e correlação linear entre as contas ambientais presentes no balanço 

patrimonial e demonstração de resultado do exercício publicada. 

O sistema de gestão ambiental da empresa é capaz de captar os efeitos dos impactos 

ambientais no resultado da empresa? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

O objetivo principal deste estudo é analisar os impactos do sistema de gestão 

ambiental no resultado da Companhia Siderúrgica Nacional. 

2.2 Objetivos Específicos 

i) Analisar o histórico da discussão ambiental, destacando os acontecimentos mais 

relevantes e os recentes avanços na temática do desenvolvimento sustentável. 

ii) Discutir a criação e a dinâmica da contabilidade ambiental, suas variáveis e seu 

funcionamento. 

iii) Identificar na informação contábil a contabilização dos bens, direitos e obrigações 

ambientais da empresa; 

iv) Analisar os reflexos da gestão ambiental nos resultados da empresa. 

2.3 Justificativa 

A preservação do meio ambiente desempenha importante papel no contexto das 

2organizações e os resultados podem ser observados por meio dos projetos ambientais 

desenvolvidos pela política de gestão ambiental da empresa e apresentados no balanço social. 

A responsabilidade social é uma das ferramentas que a empresa utiliza para conduzir seus 

negócios, promover a integração da organização com o ambiente no qual está inserida e 

prestar contas à sociedade sobre suas ações em relação ao meio ambiente (MELO NETO e 

BRENNAND, 2004). 

O tema ambiental passou a ter destaque na política de gestão interna das 

organizações, tendo em vista a constante preocupação da sociedade. Assim como as 

atividades das áreas financeiras, de vendas, recursos humanos, produção e etc., os impactos 

ambientais causados pelos processos produtivos podem ser mensurados, passando assim a 

integrar o sistema de contabilidade da empresa. 

A contabilidade ambiental e a preservação do meio ambiente de acordo com Maior 

(2003, p. 9) “são elementos que podem tornam uma empresa mais competitiva no mercado e 

amplia sua responsabilidade em relação aos recursos naturais”.  
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Nesse contexto, a contabilização dos bens, direitos e obrigações ambientais além de 

expressar o patrimônio ambiental de uma empresa, favorece a sua imagem social e reafirma 

seu compromisso em desenvolver ações voltadas para essas questões. 
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3 METODOLOGIA 

A pesquisa cientifica tem importância fundamental para o desenvolvimento e 

disseminação do conhecimento. Da Silva e Menezes (2001) definem como “a realização 

concreta de uma investigação planejada e desenvolvida de acordo com as normas consagradas 

pela metodologia cientifica”. Deste modo, organizada e bem estruturada propicia uma 

investigação e exposição do tema abordado de forma mais clara, objetiva, transmitindo o 

conhecimento. Para uma pesquisa cientifica ser realizada com sucesso deve haver um 

planejamento que vai desde a escolha do tema a análise dos resultados. 

Segundo Fialho e Neauber Filho (2008) a metodologia é o fator que indica o melhor 

caminho ao pesquisador, ela é luz que ilumina e indica o caminho. Gil (apud SILVA, 1991) 

classifica as pesquisas do ponto de vista dos procedimentos técnicos como: pesquisa 

experimental, pesquisa documental, levantamento, estudo de caso, pesquisa expost-facto, 

pesquisa ação, pesquisa participante e pesquisa bibliográfica que é elaborada a partir de 

material já publicado, constituído de livros, artigos de periódicos e atualmente com material 

disponibilizado na internet. 

Este estudo se caracteriza como pesquisa de natureza aplicada e estudo de caso; 

tendo abordagem qualitativa e de objetivo exploratório, que envolve levantamento 

bibliográfico; e quantitativa por requerer uso e métodos de técnicas estatísticas. 

Em sua consecução serão identificados os principais conceitos sobre discussão 

ambiental, impacto ambiental, desenvolvimento sustentável, contabilidade e gestão ambiental, 

com o intuito de criar um caso da Companhia Siderúrgica Nacional evidenciando seu sistema 

de gestão e políticas adotadas em suas publicações de resultados. 

O presente trabalho foi desenvolvido em três etapas:  

1° etapa: foram realizadas pesquisas bibliográficas em material publicado em livros, 

artigos, dissertações e teses sobre a temática ambiental, com o objetivo de conhecer as 

características e as variáveis do tema;  

2º etapa: concomitantemente foram realizadas pesquisas bibliográficas em material 

publicado em livros, artigos, dissertações e teses sobre a empresa escolhida para o estudo, 

com o objetivo de conhecer o histórico, perspectivas e políticas adotadas por ela; 

3º etapa: a partir do conteúdo apreendido nas etapas anteriores a autora desenvolveu 

um caso evidenciando as relações necessárias para dar suporte a análise do sistema de gestão 

ambiental divulgadas publicamente pela Companhia Siderúrgica Nacional em seus relatórios 

anuais, através de seu canal oficial de comunicação. O foco foi a conta de Provisões para 
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Passivos Ambientais e Desativação, e os recursos estatísticos utilizados para embasar a 

análise foram análise vertical, análise horizontal e o método de correlação linear. 

i) Análise Vertical - demonstra o percentual da conta de desmobilização de ativos 

comparada ao total do passivo. A base da Análise Vertical segundo Iudícibus 

(2007, p. 27) constitui um dos “principais instrumentos de análise de estrutura 

patrimonial, determina os percentuais de cada conta ou cada grupo de contas do 

balanço patrimonial, em relação ao valor total do Ativo ou Passivo”. 

ii) Análise Horizontal - De acordo com De Iudícibus (2007, p. 28) “é uma técnica que 

parte da comparação do valor de cada item do demonstrativo, em cada período, 

com o valor correspondente em um determinado período anterior, considerado 

como base”.  

iii) Coeficiente de Correlação – demonstra se há correlação existente entre as contas 

de, sendo que de acordo com Levine et al. (2000, p. 115) o coeficiente de 

correlação “Mede a força relativa de uma relação linear entre duas variáveis 

numéricas.” Guimarães (2008, p. 167), afirma que as técnicas associadas à análise 

de correlação representam uma ferramenta fundamental de aplicação nas Ciências 

Sociais e do comportamento, da Engenharia e das Ciências Naturais. 
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4 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

4.1 Discussão Ambiental 

A emergência do ambientalismo teve sua primeira aparição em nível mundial no 

campo científico e a preocupação ecológica está datada na comunidade acadêmica a partir dos 

anos 50. Os primeiros grandes acontecimentos para marcar essa emergência foram a fundação 

da União Internacional para a Proteção da Natureza (UINP) e a Conferencia Científica das 

Nações Unidas sobre Conservação e utilização de recursos (Lake Success, NY, 1949). 

Conferência que, segundo Cavalcanti (1995), a rigor, representa o primeiro grande 

acontecimento mundial. Sua aparição a nível social se deu em meio aos movimentos 

estudantis e hippies da década seguinte, chamando a atenção para consequências da 

devastação provocada por um desenvolvimento sem limite. 

De acordo com Scandar Neto (2004) durante a década de 60, e com vistas a 

monitorar os problemas sociais oriundos da desigualdade da distribuição de renda, iniciou-se 

o desenvolvimento de sistemas e indicadores sociais. 

Com isso, o ambientalismo, dito por outros ecologismo passa a debater a solução 

para os problemas causados pelo desenvolvimento industrial, adotando medidas restritivas ao 

aumento da produção econômica. 

As negociações sobre mudanças climáticas globais se iniciaram na Conferência 

Mundial sobre o Ambiente Humano em Estocolmo em junho de 1972, onde pela primeira vez 

se reconheceu os problemas ambientais e a necessidade de mudança através da colaboração e 

integração de governo e setores produtivos (BHANDARI, 1998). 

Segundo Feldman (1997, p. 14) “essa conferencia chamou a atenção das nações para 

o fato de que a ação humana estava causando séria degradação da natureza e criando severos 

riscos para o bem-estar e para a própria sobrevivência humana”. 

A partir daí, desenvolvimento e meio ambiente passam a ser um só no conceito de 

eco desenvolvimento, que no início dos anos 80 passou a ser denominado como 

desenvolvimento sustentável. 

Em 1988 foi elaborado o Primeiro Relatório Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas (IPCC) pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA) e pela Organização Mundial de Meteorologia (OMM) que serviu de base para o 

desenvolvimento dos trabalhos científicos sobre o clima no ano de 1992, na Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro conhecida 
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como Eco/92. Durante a conferência praticamente todos os países assinaram e ratificaram a 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas – CQNUMC (que 

afirmava que mantidas as emissões de gases do ano de 1990 a projeção era o amento da 

temperatura terrestre em torno de 1,4 a 5,8 °C e para reverter essa projeção visaram como 

objetivo a elaboração de mecanismos que reduzissem as emissões e atingir a estabilização da 

concentração atmosférica de GEE). Esta convenção contribuiu amplamente para a criação de 

um ponto de partida para a luta contra as alterações climáticas.  

Reafirmando a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Humano, aprovada em Estocolmo em 16 de junho de 1972, e tratando de basear-se nela. Com 

o objetivo de estabelecer uma aliança mundial nova e equitativa mediante a criação de novos 

níveis de cooperação entre os Estados, os setores chave das sociedades e as pessoas. 

Procurando alcançar acordos internacionais em que se respeitem os interesses de todos e se 

proteja a integridade do sistema ambiental e de desenvolvimento mundial, reconhecendo a 

natureza integral e interdependente da Terra. A agenda 21. 

A Agenda 21 é um programa de ação, baseado num documento de 40 capítulos, que 

constitui a mais ousada e abrangente tentativa já realizada de promover, em escala planetária, 

um novo padrão de desenvolvimento, conciliando métodos de proteção ambiental, justiça 

social e eficiência econômica. 

Trata-se de um documento consensual para o qual contribuíram governos e 

instituições da sociedade civil de 179 países num processo preparatório que durou dois anos e 

culminou com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD), em 1992, no Rio de Janeiro, também conhecida por ECO-

92. Este encontro contou com a presença de 108 chefes de Estado que discutiram as questões 

da preservação dos recursos naturais e o desenvolvimento sustentável com menos 

consumismo e mais equilíbrio ambiental, além das questões de desigualdades 

socioambientais. 

Além da Agenda 21, resultaram desse processo outros acordos: a Declaração do Rio, 

a Declaração de Princípios sobre o Uso das Florestas, o Convênio sobre a Diversidade 

Biológica, a Convenção sobre Mudanças Climáticas e também estabeleceram um grupo de 

acompanhamento anual das ações voltadas ao tema a Conferências das Partes (COP). 

Mesmo a CQNUMC sendo um marco num consenso para tomadas de decisão em 

relação ao meio ambiente não se estabeleceu nenhuma meta específica, a convenção não 

inclui compromissos quantificados e detalhados por país em termos de redução das emissões 

de gases com efeito de estufa.  
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Em março de 1995, na cidade de Berlim, os Estados signatários, ou seja, aqueles que 

assinaram a Convenção decidiram negociar um protocolo a aplicar pelos países 

industrializados e que contém medidas de redução das emissões para o período a partir dos 

anos 2000, medidas essas que contribuiriam enfim para o aguardado desenvolvimento 

sustentável. Sendo assim, em 1997 na cidade de Quioto no Japão foi realizada uma terceira 

Conferência das Partes (COP3) onde foi adotado o Protocolo de Quioto, em que a condição 

necessária para a vigência do protocolo, devido à necessidade de discussão e aprovação 

interna de cada país signatário, consistia na ratificação por um número mínimo de países 

correspondente a 55% do total de emissões de GEE dos países desenvolvidos, considerando o 

ano base 1990. As restrições do Protocolo se aplicam a 38 nações que no período de 2008 a 

2012 deveriam reduzir suas emissões em média 5,5% abaixo dos níveis de 1990. Países 

diferentes têm metas diferentes, que vão de um decréscimo de 8% para a União Europeia, a 

um aumento de 10% para a Islândia (FIGUERES e IVANOVA, 2005). 

Apesar da avaliação produzida em Nova York na Rio+5, pouca coisa mudou nos 

cinco anos seguintes. Em 2002, a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável 

(Rio+10), em Johanesburgo, na África do Sul, promovida pela ONU ocorreu sob os impactos 

dos ataques terroristas nos EUA em 11 de setembro de 2001. E o principal documento que daí 

resultou foi o Plano de Implementação de Johanesburgo, reiterou metas para reduzir a perda 

de biodiversidade até 2010 e reduzir à metade a população sem acesso à água potável até 

2015, o que fortaleceu o papel da Comissão sobre Desenvolvimento Sustentável da ONU 

(CDS),  

Em junho de 2012 no Rio de Janeiro, o que se realizou foi Conferência das Nações 

Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Porém em paralelo, o deputado federal Alfredo 

Sirkis (PV-RJ), promoveu um evento onde foi aprovado o documento O Futuro que 

queremos, considerado conservador pelos negociadores europeus que participaram da 

Conferência. O documento criou um processo para se discutir o que fazer nos próximos anos 

tendo em vista os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).  

“Reconhecemos que a mudança climática é uma crise transversal e 

persistente e expressar a nossa preocupação de que a dimensão e a gravidade 

dos impactos negativos das mudanças climáticas afetam todos os países e 

minam a capacidade de todos os países, em particular, os países em 

desenvolvimento, para alcançar o desenvolvimento sustentável e os ODM e 

ameaçam a viabilidade e a sobrevivência das nações. Portanto, ressaltamos 

que combate às alterações climáticas exige ação urgente e ambiciosa, de 

acordo com os princípios e disposições da UNFCCC.” 
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Em junho de 2015, os países que fazem parte do G-7 (o grupo dos mais ricos do 

mundo, a saber: Estados Unidos, Japão, Canadá, Alemanha, França, Reino Unido e Itália) 

decidiram banir o uso de gás natural, petróleo e carvão (os chamados combustíveis fósseis) 

até 2100 Ou seja, “descarbonizar” suas economias e promover de fato a desaceleração dos 

impactos ambientais causados ao longo dos anos. 

A Figura 1 mostra em resumo a evolução da discussão ambiental. 

Figura 1: Resumo a evolução da discussão ambiental. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

4.1.1 Impacto Ambiental 

Com a interação cada vez maior entre o homem e o espaço onde vive as questões 

ambientais ficaram cada vez mais aparentes para a sociedade, tanto que a partir dos anos 70 e 

80 começamos a identificar definições referentes a expressão impacto ambiental. 
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No Brasil, o CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), definiu o que é 

impacto ambiental, através do artigo 1º da Resolução nº 1, de 23/01/1986: 

“Considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades 

físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma 

de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direta ou 

indiretamente, afetam-se a saúde, a segurança e o bem estra da população; as 

atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias 

do meio ambiente e a quantidade dos recursos naturais.” 

Barbieri (2009, p. 209) “define como impacto ambiental qualquer mudança no 

ambiente natural e social decorrente de uma atividade ou de um empreendimento proposto”. 

Normalmente a expressão impacto ambiental é associada a questões negativas, mas é 

importante ressaltar que essa expressão se refere a qualquer impacto sobre o meio ambiente, 

seja ele negativo ou positivo, grande ou pequeno. 

Tinoco e Kraemer (2011, p. 92) definem que: 

“os impactos ambientais mais significativos encontram-se nas regiões 

industrializadas, que oferecem mais oportunidades de emprego e 

infraestrutura social, acarretando, por isso, as maiores concentrações 

demográficas.” 

Abaixo, a Tabela 1 apresenta exemplos de atividades empresariais e o tipo de 

degradação que as mesmas proporcionam. 
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Tabela 1: Exemplos de atividades empresariais e o tipo de degradação que as mesmas proporcionam. 

Atividade de maior 

potencial de impacto 

ambiental 

Tipo de degradação 

Garimpo de ouro 

Assoreamento e erosão nos cursos d’água 

Poluição das águas, aumento da turbidez e metais pesados 

Formação de núcleos populacionais com grandes 

problemas sociais 

Degradação da paisagem 

Degradação da vida aquática com consequências diretas 

sobre a pesca e a população. 

Mineração industrial, 

ferro, manganês, 

cassiterita, cobre, bauxita 

etc. 

Degradação da paisagem 

Poluição e assoreamento dos cursos d’água 

Esterilização de grandes áreas 

Impactos socioeconômicos  

Agricultura e pecuária 

extensivas (grandes 

projetos agropecuários) 

Incêndios florestais, destruição da fauna e da flora 

Contaminação dos cursos d’água por agrotóxicos 

Erosão e assoreamento dos cursos d’água 

Destruição de áreas de produtividade natural 

Reservas extrativas 

Grandes usinas 

hidrelétricas 

Impacto cultural – povos indígenas 

Impacto socioeconômico 

Inundação de áreas florestais, agrícolas, vilas etc. 

Impacto sobre flora, fauna e ecossistemas adjacentes 

Polos industriais e/ou 

grandes industrias 

Poluição do ar, água e solto 

Geração de resíduos tóxicos  

Conflitos com o meio urbano 

Caça e pesca predatórias 

Extinção de mamíferos aquáticos e diminuição de peixes 

Drástica redução de animais de valores econômico e 

ecológico 

Indústrias de alumínio 

Poluição atmosférica 

Poluição marinha 

Impactos indiretos pela enorme demanda de energia 

elétrica 

Crescimento populacional 

vertiginoso (migração 

interna) 

Problemas sociais graves, chegando – em alguns casos – 

a uma aumento de 40% da população entre 1970 e 1980 

Ocupação desordenada do solo com sérias consequências 

sobre os recursos naturais 

Fonte: Tinoco e Kraemer (2011, p. 93). 

Como observado no quadro acima, as atividades empresariais podem proporcionar 

tipos diferentes de degradação, dependendo da natureza de suas atividades. Dentro desse 

contexto, surge o EIA (Estudo de impacto Ambiental). 

De acordo com Tinoco e Kraemer (2011, p. 94), o Estudo de Impacto Ambiental  
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“surgiu como instrumento de controle prévio dos impactos ambientais a 

serem produzidos nos empreendimentos potencialmente causadores de 

significativa degradação ambiental. É um instrumento de caráter técnico 

exigido pelas autoridades governamentais para autorização de instalação e o 

funcionamento de algumas atividades econômicas.” 

A exigência do EIA se traduz em benefícios para o meio ambiente de forma geral, 

pois com esse estudo preliminar é possível prever quais seriam os possíveis impactos 

ambientais negativos que aquele tipo de empreendimento causaria através de sua interação 

com o meio ambiente e já apresentando soluções de como neutralizar esses impactos.  

Da Costa (2012, p 109) diz que 

“o EIA constituirá o RIMA (Relatório de Impacto Ambiental), o qual deve 

refletir as conclusões do EIA. Tal relatório tem o objetivo de comunicar a 

sociedade os resultados alcançados no EIA, para que a mesma possa 

verificar se o empreendimento traz vantagens ou não a comunidade, assim 

como as consequências ambientais de sua implementação.” 

O EIA investiga todas as vertentes em relação ao impacto ambiental que o 

empreendimento pode trazer e o RIMA é o relatório com a conclusão desse estudo e ficará 

disponível para consulta para a sociedade. 

Tinoco e Kraemer (2011, p. 95), também evidenciam a Avaliação do Impacto 

Ambiental (AIA), que 

“corresponde a uma atividade técnico-cientifica que visa identificar, prever e 

avaliar as consequências de um projeto ou ação sobre a saúde e o bem-estar 

humano, além de comunicar ao público e às pessoas encarregadas da tomada 

de decisões informações acerca dos impactos, ou seja, dos resultados do 

estudo.”  

A Avaliação de impacto Ambiental é associada a sistemas de licenciamento, 

seguindo a tendência atual, na busca pelo desenvolvimento sustentável. 

4.1.2 Desenvolvimento Sustentável 

Segundo Da Costa (2012, p. 4), no ano de 1987, Gro Harlem Brundtland, ex-ministra 

da Noruega, criou o termo desenvolvimento sustentável, o qual é definido como 

“aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a 

possibilidade de as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades, 
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como também é uma forma de otimizar o uso racional dos recursos naturais 

e a garantia de conservação e do bem estar de gerações futuras.” 

O desenvolvimento sustentável é aquele capaz de suprir as necessidades da nossa 

geração, sem comprometer as necessidades das gerações futuras e sugere uma ideia 

qualitativa e quantitativa. Nesse contexto, 

“Desenvolvimento Sustentável implica usar os recursos renováveis naturais 

de maneira a não degrada-los ou eliminá-los, ou diminuir sua utilidade para 

gerações futuras. Implica usar os recursos minerais não renováveis de 

maneira tal que não necessariamente se destrua o acesso a eles pelas 

gerações futuras.” Baroni (1992, apud FERREIRA, 2006, p. 17-18) 

A busca pelo desenvolvimento sustentável tem se tornado cada vez mais visível, 

visto que o modelo de crescimento econômico atual gerou um grande desequilíbrio. Houve a 

geração de riqueza, mas esta veio acompanhada de um outro lado, que envolve miséria. 

Romeiro (2012, p. 84), afirma que: 

“do ponto de vista da economia ecológica desenvolvimento sustentável 

deveria ser entendido como um processo de melhoria do bem-estar humano 

com base numa produção material/energética que garanta o conforto que se 

considere adequado e esteja estabilizada num nível compatível com os 

limites termodinâmicos do planeta.” 

O modelo de sustentabilidade possui cinco dimensões, pois leva em consideração 

outros aspectos, além do aspecto econômico. O modelo de sustentabilidade, leva em 

consideração a sustentabilidade social, econômica, ecológica, espacial/geográfica e cultural, 

conforme observamos na Figura 2. 
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Figura 2: Cinco dimensões do modelo de sustentabilidade. 

 

Fonte: Sachs, apud Da Costa (2012). 

É importante frisar que “para ser sustentável, o desenvolvimento deve ser 

economicamente sustentado (ou eficiente), socialmente desejável (ou includente) e 

ecologicamente prudente (ou equilibrado).” (ROMEIRO, 2012, p. 66). 

Após toda essa análise é válido ressaltar que “o conceito de “desenvolvimento 

sustentável” surge como um termo que expressa os anseios coletivos, tais como a democracia 

e a liberdade, muitas vezes colocadas como uma utopia.” (BARBOSA, 2008, p. 1), mas a 

cada dia que passa, esse tema tem se tornado cada vez mais relevante e presente no nosso dia 

a dia, logo, “a sustentabilidade consiste em encontrar meios de produção, distribuição e 

consumo dos recursos existentes de forma mais coesiva, economicamente eficaz e 

ecologicamente viável.” (BARBOSA, 2008, p. 10), esse é o desafio que precisamos vencer, 

embora em alguns momentos pareça utopia. 
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4.2 A Contabilidade e o Meio Ambiente  

Desde os primórdios da humanidade, compreendidos em diferentes épocas, já se 

buscava o acumulo de riquezas, e para isso utilizavam-se de todos os recursos ambientais 

naquele meio em que viviam. Quando estes recursos esgotavam-se, estes se viam obrigados a 

explorar um novo território geográfico. Esse estilo de vida foi usado durante muito tempo, 

fazendo com que a sociedade travasse uma batalha com as ações a serem tomadas para que de 

certa forma, todo esse mal, fosse amenizado. 

O pensamento de construir um mundo melhor para todas as gerações sem 

comprometer o meio ambiente e os recursos nele existentes é um objetivo almejado em 

âmbito social, daí o termo “pensar globalmente e agir logicamente” (BARBIERI e 

CAJAZEIRA, 2009, p. 67). 

4.2.1 A História da Contabilidade 

A contabilidade, uma das ciências mais antigas do mundo, surgiu com o objetivo de 

fornecer informações aos usuários internos e externos das empresas, a cerca de sua natureza 

econômica e financeira. O homem sempre se preocupou em cuidar de seu patrimônio, isto 

desde os tempos antigos, quando já se tinham a preocupação em registrar suas propriedades. 

De acordo com a história e cm os registros encontrados a contabilidade surgiu lado a 

lado com a civilização e jamais deixará de existir em razão dela. 

“Desde que o homem se preocupou com o amanhã, preocupou-se também, 

‘em fazer contas’, mas, em verdade, nem sempre soube, racionalmente, o 

que fazer com as informações que guardou.” (Melis, 1950 apud DE SÁ, 

1997 p. 18) 

Entre os séculos XII e XIII quando o trabalho escravo começou a ser substituído pelo 

trabalho assalariado foi-se tornando mais complexo os procedimentos contábeis, ocasionando 

então o crescimento da contabilidade. 

Segundo De Sá (2002, p. 46) “Contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos 

patrimoniais preocupando-se com realidades, evidências e comportamentos dos mesmos, em 

relação a eficácia funcional das células sociais”. 

Chegando nos tempos modernos com a chegada da Revolução Industrial, no século 

XVIII, na Inglaterra, houve um grande crescimento do comércio, tornando assim necessário 

um maior controle da situação patrimonial. 
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Temos assim na contabilidade um importante instrumento capaz de controlar o 

patrimônio e fornecer informações necessárias para o gerenciamento dos negócios. 

Percebemos então que a contabilidade já está presente na história da humanidade 

desde a nossa pré-história e veio sofrendo modificações e se modernizando de acordo com a 

necessidade e com a época em questão. Desde então, o aperfeiçoamento da profissão foi cada 

vez mais intensificado proporcionando muitas outras conquistas para a classe contabilista. 

Um dos mais importantes marcos dessa trajetória foi a criação do Conselho Federal 

de Contabilidade, por meio do Decreto-Lei nº 9295, no ano de 1946 com a finalidade de 

fiscalizar e assessorar a profissão contábil. 

Gouveia (1993, p. 1) relata a importância de se registrar todas as transações de uma 

organização devido ao dinamismo do ambiente empresarial e a necessidade de comprovar a 

veracidade de todas as transações ocorridas dentro da própria empresa e no cenário 

econômico, destacando ainda que 

“[...] contabilidade é um sistema muito bem idealizado que permite registrar 

as transações de uma entidade que possam ser expressas em termos 

monetários, e informar os reflexos dessas transações na situação econômico 

financeira dessa entidade em uma determinada data.” 

Assim como na sociedade, a contabilidade tem se modificado e adaptado as 

mudanças ocorridas. As atividades econômicas e industriais se intensificaram, após a 2ª 

Guerra Mundial, o que resultou no aumento da demanda por recursos naturais, em particular o 

uso de formas não-renováveis de energia (como o petróleo e carvão, por exemplo) o que 

levou a área contábil também a se atentar a estes tópicos e seu valor dentro das organizações 

dando origem a vertente conhecida como contabilidade ambiental.  

Hoje, no século XXI, é cada vez mais ampliada as responsabilidades do profissional 

contábil. Com a globalização, inovações tecnológicas e frequentes mudanças ocorridas na 

classe, torna-se indispensável estar atualizado, para agir com eficiência diante dos problemas 

diários. 

De Paiva (2003, apud ALBUQUERQUE, 2009 p. 117) define: 

“A contabilidade ambiental como sendo a atividade de identificação de 

dados e registro de eventos ambientais, processando a geração de 

informações que subsidiem o usuário, e servindo como parâmetro em suas 

tomadas de decisões.” 
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A contabilidade está inserida na sociedade como uma profissão de grande 

importância sócio ambiental, na medida em que consegue transmitir claramente em forma de 

relatórios e demonstrativos, todos os impactos que a empresa sofre e produz. Em relação aos 

impactos que sofre podemos citar a mudança de preços de compra de insumos e mercadorias, 

a aumento de salários pagos, os tributos pagos, a alta e a baixa nas vendas, entre outros que 

alteram o caixa e o patrimônio líquido da empresa e em relação aos impactos que produz, 

podemos citar a responsabilidade social, ambiental e governamental. Todos esses fatores 

influem diretamente da imagem da empresa, pois se a empresa não cumpre seus deveres 

internos e externos, o mercado a condena como uma organização não confiável, denegrindo 

sua reputação, diminuindo o mercado consumidor que atualmente está muito exigente.  

Desde a última década que essa vertente tem sido de maior interesse para as 

empresas. A contabilidade ambiental trata de um conjunto de ações pensadas em prol do 

ambiente e dos benefícios e prejuízos que o desenvolvimento e/ou a produção deste projeto 

possa resultar ao meio ambiente. 

Tinoco e Kraemer (2004, p. 32) afirmam que “a Contabilidade Ambiental passou a 

ter status de novo ramo da Ciência Contábil em fevereiro de 1998, com a finalização do 

‘Relatório Financeiro e Contábil sobre o Passivo e Custos Ambientais” pelo Grupo de 

Trabalho Intergovernamental das Nações Unidas de Especialistas em Padrões Internacionais 

de Contabilidade e Relatórios (ISAR – United National Intergovernmental Working Group of 

Expert on International Standards of Accounting and Reporting). 

A contabilidade do meio ambiente tem crescido de importância para empresas em 

geral porque a disponibilidade e/ou escassez de recursos naturais e a poluição do meio 

ambiente tornam-se objeto do debate econômico, político e social de todo o mundo. 

Continuamente estão sendo feitos progressos no sentido de se proteger o meio ambiente e 

reduzir, prevenir ou mitigar os efeitos da poluição. (DA COSTA, 2012) 

4.2.2 Contabilidade Ambiental 

Pode-se entender como contabilidade ambiental o registro de patrimônio ambiental 

(bens, direitos e obrigações ambientais) de determinada entidade e suas respectivas mutações.  

Sendo a contabilidade Ambiental uma ramificação das Ciências Contábeis voltada 

para a interação da empresa com o meio ambiente, a partir dela a contabilidade como ciência 

colabora de forma mais ativa na busca da sustentabilidade ambiental, evidenciando assim, que 
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a contabilidade não possui uma vinculação exclusiva as áreas econômicas ou financeiras (DE 

CARVALHO, 2010). 

Para Ferreira (2006), a contabilidade ambiental é conceituada como um conjunto de 

informações que relatem adequadamente, em termos econômicos, as ações de uma entidade 

que modifiquem seu patrimônio, destacando ainda que a contabilidade ambiental não 

representa uma nova modalidade de contabilidade, mas um destaque dado para as 

informações contidas nos registros contábeis devidamente evidenciados. 

Segundo Da Costa (2012) a contabilidade ambiental surgiu na década de 70, em um 

momento em que as empresas passaram a se atentar aos problemas do meio ambiente e sua 

preservação. Com o objetivo de contabilizar as vantagens e desvantagens em que a produção 

ou serviço, pode trazer ao meio ambiente. A contabilidade ambiental se tornou uma 

ferramenta indispensável na identificação de dados e registro de eventos ambientais no 

processo e na busca de informações que facilitam as resoluções do usuário, buscando, através 

do conjunto de ações elaboradas, desenvolver um projeto com finalidade de preservação do 

meio ambiente.  

Já para Albuquerque (2009, p. 118) “A contabilidade ambiental é um ramo de 

conhecimento recente que busca inserir a contabilidade dentro do âmbito da gestão de 

empresas preocupadas com a questão ambiental”. 

Conforme a Resolução 750/93 do CFC, 

“Toda e qualquer atividade, desenvolvida ou em desenvolvimento, ocorrida 

ou a ocorrer, não importando se em maior ou menor relevância, desde que 

mensurável em moeda, que cause ou possa vir a causar qualquer tipo de 

dano ao meio ambiente, bem como toda e qualquer ação destinada a 

amenizar e/ou extinguir tais danos, serão registradas em contas contábeis 

específicas, na data de sua ocorrência, em consonância com o disposto nos 

Princípios Fundamentais de Contabilidade.” 

Para Herckert (2005) a atuação da contabilidade não pode se delimitar em apenas 

informações para alocação dos recursos econômicos, desejando somente o aumento do 

patrimônio da empresa, deve estar envolvida com a conservação do ambiente, mantendo a 

sociedade informada a respeito de sua relação com o meio ambiente e dos seus cuidados em 

preservá-lo. 

“Uma contabilidade ambiental eficiente é desenvolvida para atingir 

finalidades específicas, que podem estar relacionadas com o fornecimento de 

dados que podem abranger, dentre outros, os seguintes aspectos: a medição 

de danos ambientais; a estimação do impacto da adoção de ações voltadas 
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para a sustentabilidade ambiental do negócio sobre a rentabilidade; a 

observância da legislação relativa ao meio ambiente e a redução de multas e 

encargos; a identificação de métodos e procedimentos para o controle das 

operações que diminuam a emissão de resíduos; a geração de informações 

para a tomada de decisões e de planejamento.” (DE PAIVA, 2003) 

De acordo com Bergamini Júnior (2000, p. 98) a contabilidade ambiental (tem 

objetivo de registrar as transações da empresa que impactam o meio ambiente e os efeitos das 

mesmas que afetam, ou deveriam afetar, a posição econômica e financeira dos negócios da 

empresa). 

A análise de riscos, o cumprimento da função social da empresa, a implementação de 

balanços e relatórios jurídicos, a investigação dos incidentes ambientais, a demonstração de 

variáveis que afetam no valor das organizações e auxilio no setor de gestão ambiental são 

algumas funções das informações produzidas pela contabilidade. (DA COSTA, 2012) 

Através de conceitos e entendimento do mecanismo contábil de debitar e creditar 

apresenta-se a estruturação de contabilidade ambiental através de relatórios técnicos. 

4.3 Demonstrativos de Natureza Socioambiental 

Os registros contábeis são extremamente importantes para seus usuários, visto que 

são responsáveis por gerar dados para gerar relatórios e demonstrações. Esses relatórios e 

demonstrativos são utilizados por investidores para acompanhar a gestão realizada na 

empresa. Os demonstrativos de natureza Socioambiental têm por objetivo analisar 

criteriosamente o risco de impactos negativos ao Meio Ambiente associado a cada atividade e 

operação. É uma ferramenta utilizada para demonstrar o grau de agressão ou preservação ou 

reparação do meio ambiente. 

Vale ressaltar que a publicação desse tipo de relatório não é obrigatória no Brasil, 

todavia algumas empresas se predispuseram a fazê-lo, antecipando-se as obrigatoriedades. 

De acordo com o Comunicado Técnico Ibracon nº 07/2012: “Essa demonstração, não 

obrigatória, foi instituída no Brasil pelo CFC, por intermédio da NBC T 15 com vigência a 

partir de 1º de janeiro de 2006. Quando apresentada, ela deve ser considerada como 

informação suplementar às demonstrações contábeis e não deve se confundir com as notas 

explicativas às demonstrações contábeis. A referida NBC T 15 estabelece quais são as 

informações que devem ser incluídas nessa demonstração.” 

Atualmente a responsabilidade ambiental exercida pelas empresas procura agir na 

melhoria dos processos produtivos para conservar o meio ambiente. Uma forma de 
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demonstrar a importância da responsabilidade socioambiental foi a publicação da NBC T 15 – 

Informações de Natureza Social e Ambiental (2004), cuja norma estabelece procedimentos 

para evidenciar informações de natureza socioambiental, como intuito de a empresa 

demonstrar sua participação e responsabilidade social para a sociedade. 

Essa norma afirma ainda que as informações a serem divulgadas dizem respeito à: 

geração e distribuição de riqueza, recursos humanos, interação da entidade com o ambiente 

externo e interação com o meio ambiente. 

 

4.3.1 Plano de Contas 

Conforme Tinoco e Kraemer (2011), 

“Plano de contas é um conjunto estruturado de contas, numeradas ou 

codificadas racionalmente, o qual permite seu uso em sistemas de 

contabilidade mecânicos, ou ainda sistemas contábeis eletrônicos, podendo 

ainda sê-lo em sistemas manuais, o que é raro presentemente. Contempla 

contas, por exemplo: Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, Despesas, 

Receitas e Contas Analíticas, por exemplo: Caixa, Clientes, Clientes 

Ambientais, Matérias Primas, Insumos Ambientais, Equipamentos 

Ambientais, Provisões para Contingências Ambientais, Multas por Danos 

Ambientais, Receitas de Resíduos Ambientais, etc. afim de permitir que a 

contabilidade use todo o seu potencial no sentido de atender aos 

pressupostos exigidos por seus usuários da informação.” 

Quando um profissional realiza um plano de contas, deve elaborar o documento com 

dados reais, com fidelidade aos princípios contábeis, de acordo com as leis vigentes e dentro 

da ética profissional, contendo todas as atividades realizadas na entidade e prevendo com 

possibilidades, contas que farão parte dos demonstrativos ambientais, projetando eventos que 

serão realizados futuramente, com valores significantes.  

4.3.2 Balanço Social 

Conforme publicado no CT Ibracon 07:  

“Balanço social é o nome dado à divulgação de um conjunto de informações 

e de indicadores dos investimentos e das ações realizadas pelas entidades no 

cumprimento de sua função social, informações essas dirigidas aos seus 

funcionários, investidores, analistas de mercado, governo e às comunidades 

com quem interagem, direta ou indiretamente” 
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Em época onde o desenvolvimento sustentável é a maior ideologia das empresas que 

visam encontrar maneiras de preservar o meio ambiente, o balanço social é uma forma de 

demonstrar como a empresa pratica a responsabilidade social.  

De acordo o livro Contabilidade e Gestão Ambiental (TINOCO e KRAEMER, 

2011), balanço Social contempla cinco grupos, sendo eles: 

 Balanço social em sentido restrito (balanço das pessoas) 

 Demonstração do valor adicionado (agregado) 

 Balanço ecológico (ambiental) 

 Responsabilidade social da empresa 

 Atividades desenvolvidas 

 O modelo utilizado por algumas empresas brasileiras está apoiado no modelo 

francês, com algumas modificações atendendo as especificidades brasileiras, porém o IBASE 

criou um modelo que de maneira gradativa tem sido aceito e está voltado para as Instituições 

de ensino, Fundações e Organizações sociais, Cooperativas, Micro e Pequenas empresas e 

empresas em geral. Esse modelo porém, não evidencia passivo ambiental, sendo, pois, o 

contador responsável em produzir um balanço com todas as informações ambientais 

relevantes. (MARION, 2007) 

 

4.3.3 Demonstração do Resultado do Exercício e Balanço Patrimonial Adaptado ao Meio 

Ambiente 

As demonstrações contábeis da entidade são fontes de informações para vários tipos 

de usuários, entre eles: financiadores, investidores, gestores, sindicatos, acionistas, Estado, 

clientes, fornecedores, comunidades e colaboradores, e através do Balanço Patrimonial podem 

verificar o quanto a empresa se preocupa com a continuidade empresarial, com a sociedade e 

com a preservação da natureza.  

4.4 Princípios contábeis 

A contabilidade está em evolução, ampliando seus conhecimentos e habilidades para 

atingir uma variedade maior de usuários da informação, aqueles preocupados com o futuro 

ambiental e social, utilizando-os para desenvolver métodos que indiquem expressamente em 
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valores o quanto a empresa se preocupa com o impacto gerado ao meio ambiente em que está 

inserida. 

Dos princípios e de sua definição na Resolução 750/1993 do CFC diz: 

“Art. 1º Constituem PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE 

CONTABILIDADE (PFC) os enunciados por esta Resolução. 

§ 1º A observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade é 

obrigatória no exercício da profissão e constitui condição de legitimidade 

das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC). 

§ 2º Na aplicação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade há 

situações concretas e a essência das transações deve prevalecer sobre seus 

aspectos formais.” 

Ainda segundo a Resolução do CFC 750/93, que dispõe dos 

“princípios fundamentais de contabilidade (PFC): “Os Princípios 

Fundamentais de Contabilidade representam a essência das doutrinas e 

teorias relativas à Ciência da Contabilidade, consoante o entendimento 

predominante nos universos cientifico e profissional de nosso País. 

Concernem, pois, à Contabilidade no seu sentido mais amplo de ciência 

social, cujo objeto é o patrimônio das entidades.” 

Para adequação aos procedimentos e registros contábeis, houve a obrigação de ser 

criada uma ferramenta que controlasse os registros dos fatos que acrescentam ao patrimônio 

da entidade. Diante deste fato foram criadas normas para que houvesse o efetivo controle dos 

relatórios contábeis, sendo as mesmas nomeadas como Princípio da Contabilidade cujo deve 

sustentar todo o ramo contábil. (DA COSTA, 2012) 

Ainda segundo o mesmo autor, os Princípios de Contabilidade, então são as regras as 

quais devem ser usadas para qualquer fim contábil, desde escrituração a análise, sendo o 

dever do profissional de contabilidade seguir a risca o que os princípios nos direcionam. 

Desta forma a partir de 02/06/2010, o Conselho Federal de Contabilidade através da 

resolução CFC nº 750/1993 passam a ser Princípios da Contabilidade (PC) devido a 

Resolução 1.282/2010. São eles: 

 Princípio da Entidade; 

 Princípio da Continuidade; 

 Princípio da Oportunidade; 

 Princípio do Registro pelo Valor Original; 

 Princípio da Atualização Monetária; (Revogado pela resolução CFC 

1.282/2010) 
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 Princípio da Competência; 

 Princípio da Prudência. 

Apesar dos princípios serem aplicados às empresas que exercem atividades 

comerciais, industriais, de prestação de serviços, faz-se necessário conhecê-los para que 

possam diminuir dúvidas quanto aos procedimentos técnicos no que diz respeito à dúvidas 

geradas com relação a contabilização de fatos ocorridos dentro de uma organização ambiental. 

O princípio da competência pode ser utilizado, por exemplo, em casos onde é 

necessário um controle mensal dos custos ambientais, ou gradativamente de acordo com a 

ocorrência dos fatos. O princípio da continuidade, pode ser usado em casos onde a entidade 

deva decidir entre o abandono da fabricação de produtos tóxicos, e o fechamento da empresa, 

se o governo não o fizer arbitrariamente. 

Com isso constata-se que os Princípios da contabilidade são fundamentais para que o 

contador possa observar a realidade da entidade em sua volta. 

Existem alguns atos, os quais a empresa pode adaptar ao seu trabalho diário e assim 

se preparar para receber órgãos ambientais do governo que aplicam multas por desobediência 

as leis. Esses atos podem se transformar em atos rotineiros, que ajudarão a diminuir as 

reclamações da vizinhança que reside ao redor da empresa, são eles: 

 Cursos de Treinamento e Aperfeiçoamento para diminuição da poluição 

ambiental, realizada pela empresa; 

 Compra de equipamentos para separação e recolhimento de resíduos tóxicos; 

  Pagamento de licenças ambientais, assegurando a investida empresarial com a 

responsabilidade sócio ambiental; 

 Pagamento da remuneração das pessoas envolvidas no trabalho ambiental. 

Já abaixo veremos a importância das ferramentas ambientais para o sucesso 

econômico das empresas. 

4.4.1 Ativos Ambientais 

São considerados Ativos todos os bens e direitos que a organização possui aplicados 

na forma de investimento e traz benefícios a curto, médio ou longo prazo. São considerados 

ATIVOS AMBIENTAIS, os investimentos realizados para amenizar os impactos ambientais 

e/ou garantir a preservação da natureza. (TINOCO e KRAEMER, 2011) 

Conforme Da Silva (2009, p. 110) os ativos ambientais são formados: 
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“(...) por todos os bens e direitos possuídos pelas empresas, que tenham 

capacidade de geração de benefício econômico em períodos futuros e que 

visem à preservação, proteção e preservação do meio ambiente, eles devem 

ser segregados em linha a parte das demonstrações contábeis. Assim não 

apenas a empresa deixaria transparecer suas ações como, ao mesmo tempo, 

permitiria ao usuário avaliar essas informações e compará-las aos demais 

elementos que compõem tais demonstrações.” 

Os Ativos ambientais podem ser contabilizados em diferentes grupos do Ativo, Da 

Silva (2009, p. 115), explica os critérios para essa classificação: 

“Circulante (Disponibilidades ambientais, estoques ambientais, clientes 

ambientais, créditos ambientais); Realizável a longo prazo (as categorias, 

cujo prazo seja superior a um ano); Permanente (investimentos, 

participações em sociedades ambientais, reflorestamento para sequestro de 

carbono, créditos de carbono ou redução certificada de emissões (RCE), 

Imobilizado (instalações ambientais, equipamentos ambientais); Diferido 

(projetos de gestão ambiental, treinamento ambiental, gastos de 

reorganização ambiental).” 

Em tese, ativo ambiental são os bens e direitos da organização que estejam ligados de 

certa maneira ao meio ambiente. 

4.4.2 Passivos Ambientais 

Segundo o CPC 25 (pag. 3) “passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada 

de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos da entidade 

capazes de gerar benefícios econômicos”. 

Tinoco e Kraemer (2011) apresentam em sua análise que os passivos ambientais são 

originados de atos ambientais responsabilizados pelo reconhecimento e uma obrigação que 

ocorreu derivada de um custo ambiental que é formado em períodos longos. 

Segundo Da Silva (2009, p. 157) o reconhecimento de um passivo ambiental é feito 

através da: 

“(...) aquisição de ativos para contenção dos impactos ambientais (chaminés, 

depuradores de água química etc.); aquisição de insumos que serão inseridos 

no processo operacional para que este não produza resíduos tóxicos; 

despesas de manutenção e operação de departamento de gerenciamento 

ambiental, inclusive mão de obra; gastos de recuperação e tratamento de 

áreas contaminadas (máquinas, equipamentos, mão de obra, insumos em 

geral etc.); pagamentos de multas por infrações ambientais; gastos para 

compensar danos irreversíveis, inclusive os relacionados à tentativa de 

reduzir o desgaste da imagem da empresa perante a opinião pública etc.” 
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Tinoco e Kraemer (2011, p. 183) exemplifica que existem três tipos de obrigações 

referentes ao passivo ambiental, são elas: 

“Legais ou implícitas: quando a entidade tem uma obrigação presente legal 

como consequência de um evento passado, como uso de meio ambiente 

(água, solo, ar, etc.) ou a geração de resíduos tóxicos. Essa obrigação legal 

surge de um contrato, legislação ou outro instrumento de lei. 

Construtivas: são aquelas que a empresa propõe-se a cumprir 

espontaneamente, excedendo as exigências legais. Ocorre quando a empresa 

está preocupada com sua reputação na comunidade em geral, ou quando está 

consciente de sua responsabilidade social, e usa os meios para proporcionar 

o bem estar da comunidade. 
Justas: refletem a consciência de responsabilidade social, ou seja, a empresa 

as cumpre em razão de fatores éticos e morais.” 

O IBRACON (Instituto dos Auditores Independentes do Brasil), segundo NPA 11 – 

Balanço e Ecologia conceitua o Passivo Ambiental como: “(...) toda agressão que se 

praticou/pratica contra o Meio Ambiente e consiste no valor dos investimentos necessários 

para reabilitá-lo, bem como multas e indenizações em potencial”. Recomenda, ainda, que as 

contas do passivo ambiental tenham um grupo específico e sejam bem identificadas. Por 

exemplo, se a empresa solicita um empréstimo para aquisição de materiais de prevenção de 

acidentes ambientais, esse empréstimo deverá ser contabilizado de forma a evidenciar sua 

utilização como passivo ambiental, sem que se confunda com empréstimos para atividades 

operacionais. Dessa forma, o usuário terá mais facilidade em visualizar e tomar as decisões 

necessárias. Infelizmente, muitas vezes essa recomendação não vem sendo cumprida pelas 

empresas, tornando assim a identificação de seus passivos ambientais muito difíceis e 

trabalhosas, principalmente nos processos de auditoria. 

4.4.2.1 Provisões 

Segundo De Sá (2005, p 357) provisões são uma parcela extraída dos resultados da 

empresa ou de seus meios financeiros, para cobrir despesas que devem ser feitas ou desníveis 

de caixa; reserva de um valor que se destaca para atender a uma aplicação de capital. Define-

se, ainda, provisão como um ‘passivo’ para cobertura de algo incerto ou uma obrigação 

decorrente de fato sucedido.  

No Pronunciamento Técnico CPC n° 25, os conceitos de provisão, passivo 

contingente e ativo contingente são definidos, juntamente com o critério de seu 

reconhecimento no patrimônio. 
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Este Pronunciamento Técnico afirma que provisão é um passivo de prazo ou de valor 

incertos, e seu reconhecimento se dá quando e somente quando: 

i. Uma empresa tenha uma obrigação presente (legal ou construtiva) como 

resultado de um acontecimento passado; 

ii. Seja provável que uma saída de recursos que incorporando benefícios 

econômicos será exigida para liquidar a obrigação; e 

iii. Possa ser feita uma estimativa confiável da quantia da obrigação. 

 Se essas condições não forem satisfeitas, nenhuma provisão deve ser reconhecida. 

 Segundo Sá (2005, p 357) parcela extraída dos resultados da empresa ou de seus meios 

financeiros, para cobrir despesas que devem ser feitas ou desníveis de caixa; reserva de um 

valor que se destaca para atender a uma aplicação de capital. Define-se, ainda, provisão como 

um ‘passivo’ para cobertura de algo incerto ou uma obrigação decorrente de fato sucedido.  

 Conhecido o conceito de provisão e o critério de seu reconhecimento, o 

Pronunciamento Técnico do CPC classifica e exemplifica os tipos de provisões: 

 para garantias: consiste na obrigação assumida pela entidade de consertar 

ou trocar bens vendidos que tenham apresentado problemas ou que não 

tenham sido aprovados pelo consumidor, dentro de um determinado prazo. 

 para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis: Essas provisões, classificadas no 

passivo circulante (ou no passivo não Circulante), se referem a perdas 

relativas a eventos já ocorridos, cujos efeitos envolvem relativa incerteza. 

Por exemplo, seja uma ação judicial movida por trabalhadores – contra a 

empresa – reivindicando o pagamento de um determinado adicional por 

atividades desenvolvidas no ano anterior; 

 para reestruturação: representa a obrigação da entidade de realizar gastos 

para desativação de unidades e indenização de trabalhadores (a serem 

dispensados), decorrente da decisão da entidade (em plano formal e 

detalhado, devidamente informada aos interessados) de reestruturação de 

uma ou mais de suas linhas de negócio ou unidades regionais. O valor 

dessa provisão somente deve alcançar gastos necessariamente ocasionados 

pela reestruturação e não associados a atividades em andamento; 

 para danos ambientais: Essa provisão é decorrente de penalidades ou custos 

para reparação de danos ambientais ilegais, ocorridos durante a exploração 

de recursos naturais na atividade da entidade, com provável saída de 



39 

recursos para sua liquidação. Portanto, seu reconhecimento deve ocorrer à 

medida que os danos ocorrem (o que geralmente é concomitante com a 

exploração da área). Importante, não cabe reconhecimento da provisão 

enquanto não houver lei que obrigue a reparação ou crie penalidades (ou, 

pelo menos, enquanto a sanção da lei não for praticamente certa). 

 para quebra de contrato: A quebra de contrato enseja o reconhecimento de 

provisão quando houver previsão de multa ou de continuidade de 

pagamento das parcelas já contratadas. ; e  

 por retirada de serviço de ativos de longo prazo: A provisão por retirada de 

serviços de ativos de longo prazo representa a obrigação de desmontagem, 

retirada e colocação do local de uso de um equipamento, nas condições 

anteriores a sua utilização. 

4.4.3 Receitas Ambientais 

De acordo com o CPC - Comitê de Pronunciamento Contábil - 30, (pag. 2): 

“A receita é definida [...]como aumento nos benefícios econômicos durante o 

período contábil sob a forma de entrada de recursos ou aumento de ativos ou 

diminuição de passivos que resultam em aumentos do patrimônio líquido da 

entidade e que não sejam provenientes de aporte de recursos dos 

proprietários da entidade. As receitas englobam tanto as receitas 

propriamente ditas como os ganhos.” 

Para a contabilidade receita é todo aquele recurso proveniente de vendas em 

beneficio para a empresa. Já as receitas ambientais não é muito distinto, pois uma empresa 

que cumpre com os deveres ambientais tem uma visão que as sobras também podem servir de 

utilidade para se reaproveita-las. (TINOCO e KRAEMER, 2011) 

Segundo Da Costa (2012, pag. 90): 

“Receitas ambientais são os recursos auferidos pela entidade, em decorrência 

da venda de seus subprodutos ou de material reciclados. Os reciclados 

podem ser tanto vendidos como matéria-prima para outras atividades como 

reutilizados pela entidade em seu processo produtivo.” 

As receitas obtidas que são relacionadas ao meio ambiente, são consideradas receitas 

ambientais, e de acordo com Tinoco e Kraemer (2011, pag. 165). Podem ser decorrentes das 

seguintes atividades: 
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 Prestação de serviços especializados em gestão ambiental; 

 Venda de mercadorias elaboradas de restos de insumos do processo produtivo; 

 Venda de produtos reciclados; 

 Receita de aproveitamento de gases e calor; 

 Redução do consumo de matérias; 

 Redução do consumo de energia; 

 Redução do consumo de água; 

 Participação do faturamento absoluto da corporação que se adota como sendo a 

atuação responsável como o meio ambiente. 

4.4.4 Despesas e Custos Ambientais 

 “Dá-se o nome de despesa ao consumo de qualquer tipo de recurso que venha a 

contribuir de fora direta ou indireta para a geração de receitas” (DE ABREU, 2006, p. 126). 

Numa visão ambiental, Ribeiro (2010, p. 51-52) define despesas e custos ambientais 

da seguinte maneira: 

“Consideram-se como despesas ambientais todos os gastos envolvidos com 

gerenciamento ambiental, consumidos no período e incorridos na área 

administrativa. Assim pode-se afirmar que os custos ambientais devem 

compreender todos aqueles relacionados, direta ou indiretamente, com a 

proteção do meio ambiente.” 

No que diz respeito as despesas ambientais, podem ser exemplos a compra de 

insumos e equipamentos antipoluentes; definição e manutenção de programas de políticas 

ambientais; entre outros. 

Na visão de Albuquerque (2009, p. 197) custos ambientais podem ser definidos 

como o valor do dano causado ao meio ambiente, avaliado sob a ótica social. 

4.5 Gestão ambiental 

Antigamente, não havia grande preocupação com o meio ambiente vinda da 

população, principalmente, donos de indústrias, cafezais, canaviais, entre outros, só pensavam 

em retirar seus recursos ou desmatar para ter matéria-prima ou espaço para produzir. Contudo, 

hoje devido à grande degradação causada pela ação do ser humana no meio ambiental esse 

pensamento mudou, e para melhor.  



41 

Atualmente, as entidades, tanto rurais como industriais, buscam em mostrar, 

demonstrar, provar um desempenho satisfatório em relação ao meio ambiente. Visto que, hoje 

há uma fiscalização ampla sobre como as empresas tentam minimizar ou eliminar os efeitos 

negativos que suas ações ou projetos trazem ou podem trazer para o meio ambiental. Logo, 

em busca de alcançar com êxito suas intenções ambientais preventivas as entidades têm 

implantado em sua organização empresarial a Gestão Ambiental. 

“Diversas organizações empresariais estão cada vez mais preocupadas em 

atingir e demonstrar um desempenho mais satisfatório em relação ao meio 

ambiente. Assim, a gestão ambiental tem-se configurado com uma das mais 

importantes atividades relacionadas em qualquer empreendimento.” 

(TINOCO e KRAEMER, 2011, p. 89) 

A gestão ambiental é um conjunto de medidas que as empresas formalizam em busca 

de manter a qualidade ambiental desejada. Assim procuram minimizar ou eliminar os 

resultados negativos ao meio ambiente, ou seja, executar suas atividades sem prejudicar o 

ecossistema. 

De acordo com o livro Contabilidade e Gestão Ambiental (TINOCO e KRAEMER, 

2011), “o gerenciamento ambiental pode ser conceituado como a integração de sistemas e 

programas organizacionais que permitam:  

 Controle e redução dos impactos no meio ambiente, devido as operações ou 

produtos; 

 Cumprimento de leis e normas ambientais; 

 Desenvolvimento e uso de tecnologias apropriadas para minimizar ou eliminar 

resíduos industriais; 

 Monitoramento e avaliação dos processos e parâmetros ambientais; 

 Eliminação ou redução dos riscos ao meio ambiente e ao homem; 

 Utilização de tecnologias limpas (clean technologies), visando minimizar os 

gastos de energia e materiais; 

 Melhoria do relacionamento entre a comunidade e o governo; 

 Antecipação de questão ambientais que possam causar problemas ao meio 

ambiente e, particularmente, à saúde humana.” 

Segundo o livro Contabilidade e Gestão Ambiental (TINOCO e KRAEMER, 2011), 

“a gestão ambiental pode-se ser dividida em quatros níveis: 
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 Gestão de processos: envolve a avaliação da qualidade ambiental de todas 

atividades, máquinas e equipamentos relacionados a todos os tipos de manejo 

de insumos, matérias-primas, recursos humanos, recursos logísticos, tecnologia 

e serviços de terceiros; 

 Gestão de resultados: envolve a avaliação da qualidade ambiental dos 

processos de produção, através de seus efeitos ou resultados ambientais, ou 

seja, emissões gasosas, efluentes líquidos, resíduos sólidos, particulados, 

odoros, ruídos, vibrações e iluminação; 

 Gestão de sustentabilidade (ambiental): envolve a avaliação da capacidade de 

resposta do ambiente aos resultados dos processos produtivos que nele são 

realizados e que o afetam, através da monitoração sistemática da qualidade do 

ar, da água, do solo, da flora, da fauna e do ser humano; 

 Gestão do plano ambiental: envolve a avaliação sistemática e permanente de 

todos os elementos constituintes do plano de gestão ambiental elaborado e 

implementado, aferindo-o e adequando-o em função do desempenho ambiental 

alcançado pela organização. 

4.5.1 SGA, Sistema de Gestão Ambiental - Mecanismo de Certificação Ambiental 

Os sistemas de gestão ambiental (SGA) são derivados dos sistemas de qualidade. 

Eles surgiram para que as empresas possam controlar o impacto das suas atividades no 

ambiente.  

Um sistema de gestão ambiental pode ser definido como um conjunto de 

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

relacionamento com o meio ambiente. Consiste, essencialmente, no planejamento de suas 

atividades, visando à eliminação ou minimização dos impactos ao meio ambiente, por meio de 

ações preventivas ou medidas mitigatórias. Tinoco e Kraemer (2011, p. 101) 

Tinoco e Kraemer (2011, p. 89), afirmam ainda que a 

“Gestão Ambiental é o sistema que inclui a estrutura organizacional, 

atividades de planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos, 

processos e recursos para desenvolver, implementar, atingir, analisar 

criticamente e manter a política ambiental. É o que a empresa faz para 

minimizar ou eliminar os efeitos negativos causados por suas atividades.” 
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Pereira, et al (2013, p. 3) afirma que a “norma ISO 14001 (2004) que define SGA 

como a ‘parte do sistema de gestão de uma organização utilizada para desenvolver e 

implementar sua política ambiental e gerir seus aspectos ambientais’.” 

A implantação de um sistema de gestão ambiental concede diversos benefícios para a 

organização. Inclusive para a empresa atuar em certos mercados é exigido que ela possua um 

sistema de gestão ambiental certificado por alguma instituição. Os benefícios que as empresas 

tendem a obter com a implantação de um sistema de gestão ambiental, podem ser traduzidos 

em benefícios econômicos ou estratégicos. A Tabela 2 apresenta um quadro explicativo sobre 

os benefícios da gestão ambiental. 

Tabela 2: Benefícios da Gestão Ambiental. 

Benefícios econômicos 

Economia de custos: 

 Redução do consumo de água, energia e outros insumos; 

 Reciclagem, venda e aproveitamento de resíduos e diminuição de efluentes; 

 Redução de multas e penalidades por poluição. 

Incrementos de receita: 

 Aumento da contribuição marginal de “produtos verdes”, que podem ser 

vendidos a preços mais altos; 

 Aumento da participação no mercado, devido à inovação dos produtos e à 

menor concorrência; 

 Linhas de novos produtos para novos mercados; 

 Aumento da demanda para produtos que contribuam para a diminuição da 

poluição. 

Benefícios estratégicos: 

 Melhoria da imagem institucional; 

 Renovação da carteira de produtos; 

 Aumento da produtividade; 

 Alto comprometimento do pessoal; 

 Melhoria das relações de trabalho; 

 Melhoria da criatividade para novos desafios; 

 Melhoria das relações com órgãos governamentais, comunidade e grupos 

ambientalistas; 

 Acesso assegurado ao mercado externo; 

 Melhor adequação aos padrões ambientais.  

Fonte: Tinoco e Kraemer (2011, p. 100). 

Da mesma maneira que os sistemas de qualidade possuem certificação, os sistemas 

de gestão ambiental também devem possuir uma certificação, tornando válido o sistema. Uma 

das empresas que realizam a certificação ambiental em padrões internacionais é a ISO. 



44 

A ISO (International Organization for Standardization – Organização Internacional 

de Normatização) fundada em 1946, com sede em Genebra, na Suíça, foi criada para 

estabelecer normas e padrões internacionais que devem ser seguidos pelas empresas que 

desejam a certificação do cumprimento das normas, garantindo assim seu licenciamento.  

“Em vista da necessidade de introduzir algum tipo de norma capaz de 

nortear e subsidiar o comportamento ambiental, em março de 1993, a 

International Organization for Standardization – ISO, por meio do Comitê 

Técnico de Gestão Ambiental (ISO/TC207), publicou a divulgação da série 

denominada ISO 14000 envolvendo: sistema de gestão ambiental; auditorias 

ambientais; rotulagem ambiental; avaliação do desempenho ambiental; 

avaliação do ciclo de vida do produto etc. Nesse sentido, em 1996, foi 

publicada a primeira versão da norma de gestão ambiental baseada nas 

normas ISO 14001. Um sistema de gestão ambiental (SGA) baseado nas 

normas ISO 14001 possibilita a uma organização controlar o impacto de suas 

atividades e processos no meio ambiente.” (PEREIRA, DE MELO, et al., 

2013, p. 2) 

A série de normas ISO 14000, incluindo suas subséries, concede as empresas 

instrumentos gerenciais para o controle de aspectos ambientais e melhoria da sua atuação que 

acontece a partir da interação com o meio ambiente. 

Devido ao crescimento da competitividade perante o mercado internacional, as 

empresas buscam a certificação ambiental, para que além de contribuir na busca pelo 

desenvolvimento sustentável, possam competir em mercados onde as questões ambientais são 

consideradas cruciais. 

 

4.6 Métodos de Análises 

Processos de análises são técnicas, caracterizadas por procedimentos e cálculos 

adotados pelo analista para desenvolver os vários tipos de análise. 

Evidenciaremos os seguintes tipos: análise vertical, análise horizontal e o método 

estatístico do coeficiente de correlação com o intuito de prepara o leitor para os resultados 

obtidos. 

A análise vertical e horizontal presta-se fundamentalmente ao estudo de tendências. 

Análise vertical baseia-se nos valores relativos das contas das demonstrações 

financeiras. Para isso, é calculado o percentual por cada conta em relação a um valor base. 

Análise horizontal relaciona cada conta da demonstração financeira com sua 

equivalente de exercícios anteriores, medindo a evolução ao longo dos exercícios. 
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Análise da correlação entre variáveis é das técnicas estatísticas mais utilizadas onde 

através de uma única medida permite avaliar o sentido e intensidade da relação entre duas 

variáveis quantitativas; e permite saber se existe relação entre a conta de Provisões para 

passivos ambientais e desativação e ao lucro líquido.  

 

4.6.1 Análise vertical 

Segundo Iudícibus (2007, p. 27) Análise Vertical demonstra o percentual da conta de 

desmobilização de ativos comparada ao total do passivo. A base da Análise Vertical constitui 

um dos “principais instrumentos de análise de estrutura patrimonial, determina os percentuais 

de cada conta ou cada grupo de contas do balanço patrimonial, em relação ao valor total do 

Ativo ou Passivo”. 

Brizolla apud Santos (2000) exemplifica que 

“a análise econômico-financeira consiste no estudo e na aplicação de uma 

metodologia específica de avaliação de empreendimentos, na busca de 

respostas precisas quanto à real situação das organizações ou quais os 

motivos que levaram a apresentar determinado crescimento ou queda.” 

Ainda, segundo Brizolla (2008, p.58): 

“A avaliação é procedida por meio da metodologia de análise de balanços, a 

qual tem por objeto os demonstrativos contábeis e as informações quanto à 

situação econômico financeira das organizações [...]. A análise se utiliza das 

informações contidas nos balanços publicados pelas organizações e nestes 

demonstrativos busca abstrair as informações para o desenvolvimento de seu 

estudo”. 

 

 O autor continua a explicar que “o propósito da Análise Vertical (AV) é mostrar a 

participação relativa de cada item de uma demonstração financeira em relação a determinado 

referencial. O percentual de cada conta mostra sua real importância no conjunto.” 

4.6.2 Análise horizontal 

De acordo com De Iudícibus (2007, p. 28) “é uma técnica que parte da comparação 

do valor de cada item do demonstrativo, em cada período, com o valor correspondente em um 

determinado período anterior, considerado como base”.  
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A análise horizontal, por sua vez, analisa o histórico de evolução de cada conta ou 

grupo de contas ao longo dos anos. 

Brizolla (2008, p.63) exemplifica que 

“Já na Análise Horizontal (AH) o propósito é permitir o exame da evolução 

histórica de cada uma das contas de uma série que compõem as 

demonstrações financeiras em relação à demonstração anterior e/ou em 

relação a uma demonstração financeira básica, geralmente a mais antiga da 

série. A evolução de cada conta revela os caminhos trilhados pela empresa e 

as possíveis tendências.” 

4.6.3 Coeficiente de Correlação Linear de Pearson 

Segundo Correa (2003, p. 108): 

“O coeficiente de correlação linear pode ser apresentado como uma medida 

de correlação, pois tem como objetivo indicar o nível de intensidade que 

ocorre na correlação entre as variáveis. O coeficiente de correlação linear 

pode ser positivo ou negativo.”  

A fórmula para calcular o coeficiente de correlação de Pearson (𝑟) e utilizada nesta 

pesquisa é apresentada na Figura 3. 

Figura 3: Cálculo do Coeficiente de Correlação de Pearson. 

 

Fonte: (Correa, 2003, p. 109). 
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O resultado dessa fórmula irá variar entre +1 e −1. Quanto mais próximo ao número 

1, maior a correlação linear entre as variáveis em questão.  

Correa (2003, p. 109) explica que “o valor do coeficiente de correlação r tem a 

variação entre +1 e – 1, ou seja, está limitado entre os valores do Intervalo [−1, +1]”: 

 𝑟 = +1 (correlação positiva entre as variáveis); 

 𝑟 = − 1 (correlação perfeita negativa entre as variáveis); 

 𝑟 = 0 (não há correlação entre as variáveis ou, ainda, a correlação não é linear, 

caso exista). 
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Tabela 3: Correlação entre variáveis conforme valor de 𝑟. 

Coeficiente de correlação Correlação 

𝑟 = 1 Perfeitamente positiva 

0,8 < 𝑟 < 1 Forte positiva 

0,5 < 𝑟 < 0,8 Moderada positiva 

0,1 < 𝑟 < 0,5 Fraca positiva 

0 < 𝑟 < 0,1 Ínfima positiva 

0 Nula 

−0,1 < 𝑟 < 0 Ínfima negativa 

−0,5 < 𝑟 < −0,1 Fraca negativa 

−0,8 < 𝑟 < −0,5 Moderada negativa 

−1 < 𝑟 < −0,8 Forte negativa 

𝑟 = −1 Perfeita negativa 

Fonte: SOUSA, Áurea. Coeficiente de correlação linear de Pearson. 
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5  O ESTUDO DE CASO  

5.1 Companhia Siderúrgica Nacional 

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) é um dos maiores grupos industriais do 

Brasil com atuação destacada nos setores de siderurgia, mineração, cimento, logística e 

energia. A companhia foi fundada em 9 de abril de 1941 e iniciou suas operações em 1º de 

outubro de 1946, em Volta Redonda (RJ), como uma empresa estatal. Foi a primeira 

produtora integrada de aços planos no Brasil, um marco no processo brasileiro de 

industrialização. Em 1993, tornou-se um grupo privado e passou a diversificar seus negócios 

numa estrutura integrada. Em 2001 aconteceu o início do processo de internacionalização, 

com a aquisição dos ativos da Heartland Steel (que constituíram a CSN LLC), nos Estados 

Unidos e aquisição em 2006 de 100% da Lusosider Em Portugal– siderúrgica na qual a 

empresa já tinha participação de 50% desde 2003. Em 2012, a empresa deu outro importante 

passo ao comprar a siderúrgica alemã Stahlwerk Thüringen GmbH (SWT). 

Hoje, multinacional, a empresa tem ações listadas nas Bolsas de Valores de São 

Paulo (Bovespa) e de Nova York (Nyse) e mesmo após sete décadas de atuação, a CSN 

continua a fazer história. O grupo emprega mais de 22 mil pessoas nos Estados do Rio de 

Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rondônia, Piauí, Ceará e 

Pernambuco desenvolvendo e oferecendo produtos de alto valor agregado para a indústria 

automobilística, fabricantes de eletrodomésticos, setor de embalagens e construção civil, além 

de ser uma das maiores exportadoras de minério de ferro do continente.  

5.2 Atuação ambiental 

No seu canal de comunicação a empresa disponibiliza relatórios aos seus 

investidores, o que despertou o interesse do autor para a análise proposta neste estudo.  

Nesses relatórios os quesitos ambientais estão especificados são: custos potenciais 

para adequação ao cumprimento de exigências ambientais, aspectos relativos a processos 

legais e ambientais, concessões para exploração de minas, empregados e questões trabalhistas. 

Nas suas publicações de relatórios anuais, em notas explicativas às demonstrações financeiras, 

as informações relativas aos quesitos citados, a empresa especificou: 

NE 2 – Resumo das políticas contábeis significativas: “A preparação das 

demonstrações financeiras em conformidade com o IFRS e normas emitidas pelo CPC requer 
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o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da 

administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis da Companhia. 

Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem 

como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações 

financeiras consolidadas, estão divulgadas nas notas deste relatório e referem-se a perdas 

estimadas em créditos de liquidação duvidosa, perdas estimadas em estoques, provisão para 

passivos trabalhistas, cíveis, fiscais, ambientais e previdenciários, depreciação, amortização, 

exaustão, provisão para redução do valor recuperável, tributos diferidos, instrumentos 

financeiros e benefícios a empregados. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. 

Ainda, segundo informações contidas no canal de comunicação da empresa, “ética e 

transparência são valores muito presentes na cultura organizacional, que afetam as decisões e 

o relacionamento da Companhia Siderúrgica Nacional com seus diversos públicos de 

interesse”. 

A empresa informa, também, em notas explicativas, NE 2.u custos ambientais e 

restauração de áreas que “constitui provisão para os custos de recuperação e multas, quando 

uma perda é provável e os valores dos custos relacionados são razoavelmente determinados”. 

Geralmente, o período de provisionamento do montante a ser empregado na recuperação 

coincide com o término de um estudo de viabilidade ou do compromisso para um plano 

formal de ação. Despesas relacionadas com a observância dos regulamentos ambientais são 

debitadas ao resultado ou capitalizadas, como apropriado. 

A capitalização é considerada apropriada quando as despesas se referem a itens que 

continuarão a beneficiar a Companhia e que sejam basicamente pertinentes à aquisição e 

instalação de equipamentos para controle da poluição e/ou prevenção.” 

 

5.3 Análise do sistema de gestão 

Para análise dos impactos do sistema de gestão ambiental no resultados da empresa, 

foram utilizados os relatórios anuais publicados no site oficial
1
 e também dados do jornal 

Valor Econômico
2
, analisando os dados dos últimos 05 anos (2010 a 2014) no que se refere à 

contabilidade ambiental.  

                                                 
1
 www.csn.com.br 

2
 http://www.valor.com.br/valor-ri/empresa?empresa=1170886&nome=csn 



51 

Para o desenvolvimento de pesquisa e análise utilizou-se a conta publicada pela 

empresa e divulgada em seus relatórios anuais de Provisão para Passivos Ambientais e 

Desativação
3
, entre os anos citados. 

Inicialmente, acreditava-se que tais valores já estariam registrados na contabilidade 

da Companhia Siderúrgica Nacional sendo a proposta ressaltá-los dos demais para dar 

destaque a transparência e esforços realizados pela empresa para proteger o meio ambiente. 

No Passivo deveria ter menção de forma clara dos valores das provisões necessárias 

para a execução de investimentos, no entanto as informações sobre os custos de recuperação, 

indenizações, projetos, multas ambientais e outros investimentos constavam em NE nos 

relatórios, provavelmente, estavam contabilizados, mas não foram destacados no corpo das 

demonstrações contábeis
4
. 

Neste cenário, optou-se por utilizar os valores descritos em NE. 

A falta de clareza na publicação da variável ambiental pode implicar a real 

preocupação da empresa em demonstrar o que vem sendo feito na área, o que dificulta a 

visualização dos seus esforços assim como as consequências ambientais decorrentes de seu 

sistema de gestão e suas atividades.  

Tal observação despertou o interesse da autora a discutir as questões: O 

provisionamento de passivos ambientais e desativação feitos pela CSN pode alterar o 

resultado do exercício? Qual a participação dessas provisões percentual nas obrigações da 

Companhia Siderúrgica Nacional? Qual a expectativa em relação a essas provisões? 

Pra responder a essas perguntas, diversos métodos poderiam ser utilizados, no 

entanto, optou-se como recurso para o estudo de análise a análise vertical e horizontal, pois 

permitem avaliar no primeiro caso o percentual representativo da conta Provisões para 

Passivos Ambientais e Desativação em relação ao Passivo e no segundo caso 

proporcionando uma análise da representatividade da conta ao longo do tempo. Em momento 

conseguinte, foi utilizado novamente a conta Provisão para Passivos Ambientais e 

Desativação e a conta Lucro Líquido (DRE) ambas publicadas em relatórios anuais 

disponibilizados pela empresa seu canal de comunicação, para calcular o coeficiente de 

correlação.  

 

                                                 
3
 NE  – Provisões para passivos ambientais e desativação – ANEXO III 

4
 BP e DRE – ANEXO I e ANEXO II, respectivamente. 
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6 RESULTADOS OBTIDOS 

6.1 Análise Vertical 

Para realização da análise vertical – Tabela 4, foram utilizados os dados do Anexo I - 

Balanço Patrimonial, e Anexo III - Notas explicativas, ambos retirados do relatório anual 

disponibilizados pela empresa, referentes aos anos de 2010 a 2014, disponíveis para consulta 

pública. 

Tabela 4: Análise Vertical. 

ANO PROVISÃO PASSIVO 
ANÁLISE 

VERTICAL (%) 

2010 R$  295.527,00 R$  29.978.526,00 0,99% 

2011 R$  336.939,00 R$  38.462.532,00 0,88% 

2012 R$  413.440,00 R$  40.287.715,00 1,03% 

2013 R$  370.454,00 R$  42.353.480,00 0,87% 

2014 R$  238.539,00 R$  44.032.125,00 0,54% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

De acordo com os índices encontrados com a análise vertical, a representatividade da 

conta de Provisão Para Passivos Ambientais e Desativação comparada ao valor total do 

Passivo não é expressiva na empresa, visto que estes representam variações entre 0,8 e 1% do 

total do passivo ao longo dos anos analisados o que não caracteriza as obrigações ambientais 

como uma das principais preocupações e até mesmo obrigações da empresa. 

6.2 Análise Horizontal 

Com o intuito de complementar a primeira análise e embasar o posicionamento da 

autora, foi realizada também a análise horizontal – Tabela 5, onde foram utilizados os dados 

do Anexo I - Balanço Patrimonial, retirados do relatório anual disponibilizado pela empresa, 

referentes aos anos de 2010 a 2014, disponíveis para consulta. 
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Tabela 5: Análise horizontal. 

ANO PROVISÃO 
ANÁLISE 

HORIZONTAL 

2010 R$  295.527,00 154,09% 

2011 R$  336.939,00 14,01% 

2012 R$  413.440,00 22,70% 

2013 R$  370.454,00 - 10,40% 

2014 R$  238.539,00 - 35,61% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Feita a análise horizontal, tendo como ano base 2010, observa-se oscilação de 

36,71% (sendo 14,01% em 2010/2011 e 22,07% em 2011/2012) de investimentos ambientais 

que conforme notas explicativas “a empresa manteve as estimativas de exercícios anteriores 

em relação a serviços para investigação e recuperação ambiental de áreas contaminadas nos 

estados em que atua”. É importante observar que nesse período, apesar de disponibilizar a 

classificação da contabilidade ambiental em notas explicativas, a empresa não apresenta em 

seu balanço a conta com essa classificação demonstrando-a em seu balanço como Outras 

Provisões, tanto no Passivo Circulante quanto no Passivo Não Circulante. Vale ainda 

ressaltar que o passivo constituído da empresa é atualizado periodicamente, tendo como base 

o índice de inflação (IGPM) do período. 

Ainda dentro deste contexto as obrigações com desativação de ativos (desativação, 

desmobilização ou restauração de áreas ao encerramento de atividades de exploração e 

extração de recursos minerais) também apresentou um aumento de capitalização, visto que 

foram feitos somente ajustes de revisão periódica. Neste caso a empresa também informou em 

nota que “a mensuração inicial é reconhecida como um passivo descontado a valor presente e, 

posteriormente, através do acréscimo de despesas ao longo do tempo”. 

A diferença do saldo da conta de Provisões para passivos ambientais e desativação 

apresenta índices negativos em 10,40% e de 35,61% no período 2013/2014, mostrando que 

houve uma revisão e redução das estimativas de gastos contabilizados anteriormente pela 

CSN devido à conclusão de um novo estudo (também informado em notas explicativas) que 

contemplou uma nova tecnologia de remediação de algumas áreas em Volta Redonda as quais 

no passado foram utilizadas como aterro pela siderúrgica, substituindo a remoção do material 

pelo confinamento geotécnico conforme permitido pela legislação, caracterizando assim uma 
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redução nos investimentos em recuperação ambiental nesse período, concomitantemente, a 

empresa apresentou em seus relatórios um prejuízo considerável. 

6.3 Coeficiente de correlação linear de Pearson 

Ainda com o intuito de embasar o desenvolvimento deste estudo realizou-se o 

cálculo do coeficiente de correlação linear e foram utilizados os dados das contas Provisão 

para Passivos Ambientais e Desativação e a conta Lucro Líquido (DRE)
5
, disponíveis para 

consulta pública nos canais de comunicação da empresa. Consideramos como 𝑥 a conta 

provisão para passivos ambientais e desativação de ativos e, como 𝑦, a conta de lucro ou 

prejuízo. Veja na Tabela 6. 

Tabela 6: Parcelas para aplicação à equação do Coeficiente de Correlação de Pearson. 

Ano 𝑿 (𝑹$) 𝒀 (𝑹$) 𝑿 ∙ 𝒀 𝑿² 𝒀² 

- Provisão, 𝑷 Lucro, 𝑳 𝑷 ∙ 𝑳 𝑷² 𝑳² 

2010 295.527,00   2.515.191,00  7,4331E+11 8,7336E+10 6,3262E+12 

2011 336.939,00  3.667.234,00  1,2356E+12 1,1353E+11 1,3449E+13 

2012 413.440,00  - 480.574,00  - 1,9869E+11 1,7093E+11 2,3095E+11 

2013 370.454,00   533.994,00  1,9782E+11 1,3724E+11 2,8515E+11 

2014 238.539,00  - 112.267,00  - 2,6780E+10 5,6901E+10 1,2604E+10 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Portanto, o Coeficiente de Correlação de Pearson resultante é 

𝑟 = −0,16 

Como já dito anteriormente o coeficiente de correlação linear de Pearson (𝑟) 

expressa a intensidade e o sentido da relação linear que existe entre duas variáveis, neste caso 

se tratando da correlação entre a conta de Provisões para passivos ambientais e desativação 

e Lucro Líquido, obteve-se o resultado aproximado de 𝑟 = −0,16, conforme tabela, 

apresentando uma correlação negativamente fraca entre os anos de 2010 e 2014 , ou seja, as 

contas analisadas são inversamente proporcionais, o que significa que enquanto uma conta 

aumenta a outra reduz. 

A CSN retrata em seu relatório os altos custos com a regulamentação ambiental de 

suas atividades, porém não deixa claro valores investidos para tal, e afirmam que esses custos 

                                                 
5
 DRE - Demonstração do Resultado do Exercício – ANEXO II 
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impactam nos resultados de suas operações, fato confirmado através do resultado encontrado 

na análise de correlação aplicada nesta pesquisa.  

A empresa apesar de classificar e publicar em notas explicativas ao longo dos anos a 

conta ambiental “Provisões Para Passivos Ambientais e Desativação” não disponibilizam 

claramente estas provisões durante os anos de 2010 a 2012, apresentando os valores destes 

investimentos nas contas de Passivo Circulante e Passivo Não Circulante com o nome de 

Outras Provisões. 

Conforme descrito nas notas explicativas da empresa, nota-se que há locação de 

recursos voltados para o meio ambiente, contudo não há evidências claras de custos 

ambientais nas demonstrações de resultado do exercício, desta forma não se consegue 

mensurar contabilmente através das demonstrações publicadas o capital investido em estudos, 

licenciamento, recuperação, implantação de sistemas voltados para meio ambiente descritos 

no relatório anual da CSN. Se há investimentos voltados para esta área esses podem ter sido 

apropriados em outras contas, dificultando a análise clara dos dados contidos no relatório 

publicado. 

Com isso, podemos ressaltar que os investimentos divulgados no período analisado 

sejam em estudos ou ações praticadas pela CSN no seu relatório anual, não apresentam 

representativamente nos resultados da empresa, o que descaracteriza as informações e 

políticas publicadas e adotadas em seu canal de comunicação, deixando implícita a 

incorporação desses investimentos em outras contas patrimoniais ou de resultado, não sendo 

classificados como ativos, passivos, custos e receitas ambientais conforme sugere a 

contabilidade ambiental. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo se deparou com algumas limitações. Inicialmente um dos objetivos 

de pesquisa que era demonstrar como a empresa trata os custos relacionados com o meio 

ambiente e quais os impactos a prática da contabilidade ambiental traria para esta, todavia não 

foi possível realizar a avaliação dessa maneira, pois a mesma não faz o uso de contas 

específicas para a contabilização de gastos com o meio ambiente em suas demonstrações 

publicadas até o ano de 2013, contabilizando os valores de provisões para passivos ambientais 

e desativação (especificados em nota explicativa) na conta patrimonial denominada Outras 

Provisões, demonstrada no passivo circulante e não circulante nas devidas proporções. 

A preocupação com o meio ambiente é um tema cada vez mais importante e atual, 

pois trata da administração, preservação e reparação do mesmo para não somente esta mas as 

gerações futuras, contudo no desenvolver da pesquisa ficou claro que mesmo hoje tendo a 

contabilidade ambiental como ferramenta para gestão a Companhia Siderúrgica Nacional 

ainda não se utiliza desta. A dificuldade de encontrar demonstrações contábeis que 

trouxessem de fato a classificação da contabilidade ambiental da conta Provisões para 

Passivos Ambientais e Desativação, de fato, foi ponto limitador desta pesquisa. A falta de 

clareza das demonstrações publicadas pela empresa em relação aos investimentos ambientais, 

até o ano de 2013, caracteriza uma questão que abrange além da área financeira a questão 

social, pois muito se fala em preservação e restauração do meio ambiente, no entanto, quando 

confrontadas e analisadas as informações publicadas pouco se vê.  

Em relação ao objetivo geral deste trabalho, que foi o de analisar os impactos do 

sistema de gestão ambiental no resultado da Companhia Siderúrgica Nacional conclui-se 

que mesmo com todas as dificuldades encontradas, a pesquisa realizada teve o intuito de 

demonstrar como a empresa classifica seus custos ambientais e como estes impactam nos 

resultados da organização. O caso desenvolvido, não capta a influência da conta de Provisão 

para Passivos Ambientais e Desativação no sistema de gestão ambiental, que este 

provisionamento não possui relação no resultado da empresa.  

Como foi observado na análise, o gasto e/ou investimento na investigação ou 

reparação de danos ou impactos ambientais e desativação, desmobilização ou restauração de 

áreas ao encerramento de atividades de exploração ou extração de recursos minerais não tem 

representatividade nas demonstrações contábeis da empresa, nem correlação com o lucro 

líquido do exercício. 
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Os benefícios da contabilidade ambiental não podem ser negados. A preocupação 

ambiental deve nortear as atividades das empresas independente de auferir ou não lucro.  

Diante do exposto ao longo deste trabalho, compreende-se que essa ferramenta é 

precisa fonte de informação usada como subsídio para tomada de decisões. A empresa 

mediante dados obtidos através das contas de natureza ambiental junto aos balanços e 

demonstrações contábeis poderá adotar práticas ambientais corretivas e preventivas, além de 

evitar problemas judiciais e multas ganhando prestígio perante seus investidores e acionistas. 

Vale ressaltar que não foi feita uma análise econômico-financeira e sim uma análise 

para verificar a participação percentual dessas provisões no total do passivo. Outro fator 

importante a ser ressaltado é que não se pode afirmar que todos os impactos causados pela 

empresa estão devidamente reconhecidos e contabilizados visto que não são divulgados 

publicamente elementos do sistema de gestão. 

Como sugestão de novos trabalhos apresenta-se a oportunidade de aproveitar o caso 

desenvolvido para elaboração de um novo estudo aplicado a outras empresas do mesmo setor 

e até mesmo a empresa em questão com as devidas atualizações. 

Apresenta-se, ainda, como oportunidade de trabalhos complementares, pesquisas 

envolvendo professores e alunos dos cursos de administração e ciências contábeis quanto à 

percepção da contabilidade ambiental como ferramenta de gestão empresarial. 
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