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RESUMO 

Janesko, Neide Lorencone. Contabilidade Ambiental- Gerac;ao de Energia e o 
meio Ambiente. A sociedade e gestores exigem cada vez mais o fornecimento de 
informacoes sobre as questoes ecol6gicas ambientais e sociais, presentes nos 
diversos meios de comunicacao. Fazendo com que contadores e gestores 
empresariais passem a considera-las nos sistemas de gestao e de contabilidade, 
causando entao o reconhecimento da Contabilidade Ambiental. 0 controle e 
avaliacao das acoes relacionadas com o meio ambiente partem de profissionais de 
outras areas que nao a contabil - engenheiros, bi61ogos e outros. A contabilidade 
deixa de divulgar a quantificacao monetaria das ocorrencias ambientais, fazendo 
assim, com que suas demonstracoes nao permitam aos seus usuarios a inferencia 
sobre a posi¢ao economica da empresa em sua rela~o com o meio ambiente. 
Assim, as empresas perdem a condi«;ao de tornar publica sua relacao hist6rica com 
o meio ambiente, suas opera«;oes presentes e seus pianos e metas futuras. A 
maximizacao do acionista ainda e urn dos objetivos da empresa, mas, outros valores 
foram incorporados. Entre outros esta a responsabilidade social que diz respeito a 
qualidade de vida da comunidade. Os administradores passaram a se preocupar 
com as pessoas eo meio ambiente. Devendo o contador participar de forma ativa 
neste processo de planejamento, avaliacao e controle das questoes sociais e 
ambientais, registrando e divulgando as medidas adotadas e os resultados 
alcancados. Sendo a energia eletrica urn dos componentes da infra-estrutura 
necessana para incorporar o ser humano ao denominado modelo de 
desenvolvimento vigente, este trabalho esta enfocando os gastos ambientais que 
decorrem em funcao da geracao de energia eletrica no Brasil, as normas e 
regulamentacoes do setor, a legislacao do meio ambiente relacionada a atividade, a 
gestao, os conceitos contabeis, forma de contabilizacao e de evidenciacao. 

Palavras-chaves: sistema; controles; auditoria; qualidade; planejamento. 
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APRESENTACAO 

Ha no mundo, uma conscientizac;ao progressiva da necessidade de 

desenvolvimento sustentavel, que prega urn desenvolvimento que satisfaga as 

necessidades atuais da populagao sem comprometer o mundo para as futuras 

gerac;oes. 

A energia desempenha urn papel fundamental na vida humana, ao lado de 

transportes, telecomunicagao, aguas e saneamento, comp6em a infra-estrutura 

necessaria para incorporar o ser humano ao denominado modelo de 

desenvolvimento vigente. 

Sendo a energia eletrica uma das formas de energia mais utilizadas 

insere-se nesse quadro, e e de grande importancia integrar seu enfoque no contexto 

do desenvolvimento sustentavel. 

Este trabalho estuda a Contabilidade Ambiental como a atividade de 

identificagao de dados e registro de eventos ambientais, enfocando a atividade de 

gerac;ao de eletricidade. 

Com este trabalho pretendeu-se estimular e orientar aqueles que 

privilegiam a transparencia e permite a sociedade conhecer e valorizar os esforgos 

das empresas no sentido de conciliar o sucesso da empresa com os impactos 

sociais e ambientais. 
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1 INTRODUCAO 

Os recursos naturais sao utilizados pelos indivfduos de acordo com suas 

necessidades de subsistencia, sendo esses recursos limitados nao podem mais ser 

desperdi9ados para que nao haja comprometimento do equilfbrio ecol6gico. Fala-se 

muito em responsabilidade social, mas pouco se conhece sobre o que realmente as 

empresas tern feito socialmente. 

Para o desenvolvimento deste trabalho serao estudados os gastos 

ambientais decorridos em fun9ao da atividade de gera9ao de energia eh§trica no 

Brasil que, de alguma forma guardem rela9ao com o meio ambiente impactando-o 

no presente ou que o farao no futuro, da mesma forma os gastos que deixaram de 

ocorrer no passado, transformando-se em passivos ambientais, reconhecidos ou 

nao. 

Este trabalho encontra-se dividido em cinco capitulos. 0 primeiro capitulo 

e o quinto sao respectivamente a introdu9ao e a conclusao. 

0 segundo capitulo esta dividido em sete se96es. Na primeira, fez-se urn 

pequeno hist6rico e conceitos da contabilidade e da aplicabilidade dos 

procedimentos contabeis. Na segunda se9ao, sao abordados os conceitos e tipos de 

gastos ambientais e de como sao inseridos na contabilidade como urn sistema de 

informa96es. A terceira se9ao trata da legisla9ao ambiental, iniciando pela evolu9ao 

das leis ambientais, passando pela polftica nacional do meio ambiente e da 

composi9ao e fun9ao do Sistema Nacional do Meio Ambiente, educa9ao ambiental e 

dos principais programas institucionais na area do meio ambiente. Na quarta se9ao 

e apresentada a rela9ao da gera9ao de energia eletrica com o meio ambiente, os 

impactos ambientais para cada tecnologia existente no Brasil e do nivel de 

consciencia do desenvolvimento sustentavel, das solu96es e reparos. A quinta 

se9ao apresenta as normas e recomenda96es que orientam as entidades quanta a 
gestao ambiental. Na quinta se9ao, ha o conceito de gestao ambiental e 

apresenta9ao da ferramenta adequada ao gerenciamento das questoes ambientais, 

0 Sistema de Gestao Ambiental (SGA). Na setima Se9aO e apresentado 0 6rgao 
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regulador Agencia Nacional de Energia Eletrica e suas recomendagoes quanta as 

questoes ambientais. 

No terceiro capitulo, apresentam-se os principais programas ambientais 

em execugao, divulgados por algumas empresas brasileiras geradoras de energia 

eletrica. 

No quarto capitulo apresenta-se uma abordagem da divulgagao e 

transparencia de informagoes ambientais, as formas de evidenciagao e o que as 

empresas devem divulgar para informar os interessados nas questoes do meio 

ambiente. 

Na conclusao apresentam-se algumas das constatagoes feitas no 

desenvolvimento do trabalho. 

1.1 OBJETIVO DO PROJETO 

0 objetivo deste trabalho e identificar os gastos relacionados aos impactos 

ambientais produzidos pelas empresas brasileiras geradoras de energia eletrica, no 

desenvolvimento de suas atividades, os registros e demonstragoes contabeis 

adequados e o papel da contabilidade na geragao de informagoes das questoes 

ambientais. 

1.2 JUSTIFICATIVAS 

Com a inclusao da variavel ambiental no planejamento estrategico das 

empresas, faz com que elas deixem de ter como obrigagao apenas a obtengao do 

Iuera, pois a sua propria sobrevivencia esta em jogo diante da necessidade do 

melhor uso dos recursos existentes sem desperdiga-los. 
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A contabilidade, como fonte de registro, interpretagao e informagao de 

dados empresariais, desempenha papel fundamental no campo de protegao 

ambiental, com dados economicos financeiros resultantes das interagoes de 

entidades que se utilizam da exploragao do meio ambiente. Pois, a contabilidade 

tern como objeto de estudos, todos os fenomenos que diretos ou indiretos, atingem a 

riqueza patrimonial da celula social. 

1.3 METODOLOGIA 

Para a elaboragao do trabalho utilizou-se da pesquisa baseada na 

metodologia te6rico-bibliograJica, com observagao pratica e leitura de documentagao, 

mais a internet como fonte de complementagao, com o objetivo de obter um 

verdadeiro juizo de valor para determinar e identificar os fenomenos mais relevantes 

que caracterizam a realidade da problemc:Uica exposta, com o reconhecimento dos 

fatores ambientais na contabilidade. 
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2. REVISAO TEORICA 

2.1 CONTABILIDADE E GASTOS AMBIENTAIS 

2. 1.1 Contabilidade Ambiental 

0 termo Desenvolvimento Sustentavel tern ocupado as pautas de 

discussoes sabre os rumos do planeta, PAIVA (2003, p.17) diz que igualmente 

discute-se a conti~uidade do crescimento, em face da destruic;ao do meio ambiente 

e dos recursos naturais nao renovaveis. Para que se pudesse acompanhar esse 

convivio do homem com o meio ambiente, seja na forma de nac;ao ou entidade, 

designou-se o termo Contabilidade Ambiental para o registro e gerac;ao de relat6rios. 

PAIVA (2003, p.9) 0 acompanhamento legal vern auxiliar na elaborac;ao 

de regras a serem seguidas. 0 esforc;o de entidades de escopo mundial tambem se 

faz presente, como e o caso da ONU e do Banco Mundial, dentre outras. 

A contabilidade Ambiental pode ser entendida, PAIVA (2003, p.17) como a 

atividade de identificac;ao de dados e registro de eventos ambientais, processamento 

e gerac;ao de informac;oes que subsidiem o usuario servindo como panimetro em 

suas tomadas de decisoes. As demonstrac;oes contabeis e os relat6rios devem 

refletir o grau de conscientizac;ao atingido nos ultimos exercicios. 

A contabilidade como principal instrumento de comunicac;ao da empresa 

com a comunidade, encontra-se envolvida nesse contexto. Com a evoluc;ao e 

diferenciac;ao das necessidades dos usuarios, ela abriu, dentro de seu leque de 

especializac;oes, o ramo da Contabilidade Ambiental, parte integrante de seu 

enfoque social. PAIVA (2003, p.10). 

Para RIBEIRO e MARTINS (1998, p.3-4) a adic;ao das informac;oes de 

natureza ambiental viria a enriquecer tais demonstrac;oes, como tambem permitiria 
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aos usuarios melhores condic;oes de acesso a informac;ao para avaliar a grandeza 

dos investimentos ambientais comparativamente ao patrimonio e aos resultados 

produzidos no perfodo. 

Sabemos que nao e facil identificar as alternativas, nem fazer escolhas 

corretas sabre metodos a serem utilizados; mas Kraemer apud MARTINS & DE 

LUCA (199; p.25) referem que "os Contadores tern condic;oes tecnicas para buscar 

soluc;oes a atender a essas necessidades dos usuarios da Contabilidade". Estes 

apud RIBEIRO (1992, p.69) "como os demais cidadaos e profissionais (engenheiros, 

economistas, advogados, medicos e outros) tern a responsabilidade de contribuir 

para solucionar os problemas ambientais". 

2.1.2 Aplicac;ao dos Procedimentos Contabeis 

As informac;oes relacionadas com o meio ambiente, nao financeiras, 

podem ser apresentadas no Relat6rio da Administrac;ao ou no Balanc;o Social. Par 

exemplo, citado par Kraemer apud MARTINS & DE LUCA (1994, p.26) "sabre o 

produto, sua utilidade, como interfere ou interage junto ao meio ambiente e o destino 

dado ao seu residue final pelos consumidores". 

Quanta ao Relat6rio da Administrac;ao, Kraemer apud TINOCO (1994, 

p.29) recomenda que devam ser incluidas as seguintes informac;oes: 

"a) as classes de questoes ambientais que se aplicam a empresa e ao seu 

ramo de atividades; 

b) as medidas e programas formalmente estabelecidos pela empresa com 

relac;ao as iniciativas de protec;ao do meio ambiente; 

c) as melhorias introduzidas em grau de importancia, desde que se 

adotaram as medidas nos ultimos anos; 

d) as metas em materias de emissao de poluentes em que a empresa tern 

fixado e o resultado alcanc;ado; 
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e) o resultado da empresa nas medidas de prote9ao do meio ambiente por 

imposi9ao legal; 

f) os efeitos financeiros e operacionais das medidas de prote9ao ao meio 

ambiente sobre os gastos de capital no atual exercicio e a provisao em exercicios 

futuros". 

Em geral, sao apresentados no Balan9o Social os resultados do 

desempenho social da empresa e avaliadas as rela96es ocorridas entre esses 

resultados e a sociedade. As informa96es de natureza social apresentadas no 

Balan9o Social, segundo Kraemer apud MARTINS & DELUCA (1994, p.26), tais 

como niveis de emprego, rela96es e forma96es profissionais, condit;6es de higiene e 

seguran9a no trabalho, prote9ao ao meio ambiente e distribui9ao da riqueza criada 

pela empresa, complementam as tradicionais demonstra96es contabeis. 

MARTINS & DELUCA (1994, p.26), citado por KRAEMER (2002, p.73) 

dizem que: 

"as informat;6es de natureza financeira relativas ao meio ambiente 
podem facilmente, ser divulgadas no corpo das atuais demonstrat;6es 
contabeis, de forma segregada dos demais itens referentes a atividade 
operacional da empresa. Fazem parte desse conjunto de informat;6es os 
elementos de custos, despesas, bens permanentes e obrigat;6es 
decorrentes do processo de protet;ao e recupera~o do meio ambiente". 

2.2 GASTOS AMBIENTAJS 

Quanto a sua finalidade os gastos podem ser identificados como gastos 

destinados a preven9ao ou remedia9ao de danos causados pela empresa em 

determinado momento ou em um periodo de tempo de suas atividades. 

Quando os gastos sao referentes a multas ou outras imposi96es legais, 

gerando novos passivos, ha a caracterizat;ao da perda. 
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2.2.1 Custos e Despesas Ambientais 

Sao considerados custos e despesas ambientais, de acordo com RIBEIRO 

(1992, p.80) citado por KRAEMER (2002, p.74): "o valor dos insumos, mao-de-obra, 

amortizac;ao de equipamentos instalac;oes necessaries ao processo de preservac;ao, 

protec;ao e recuperac;ao do meio ambiente, bern como servic;os externos e os gastos 

para realizac;ao de estudos tecnicos sobre a metodologia e procedimentos 

adequados". 

Os gastos necessaries a recuperac;ao e reparac;ao de danos causados ao 

meio ambiente tern o seu fato gerador em momentos passados. Esses gastos 

devem ser contabilizados no exercicio em que tern inicio as atividades de 

recuperac;ao; e necessaria trabalhar para o devido provisionamento durante o 

periodo da produc;ao responsavel pelos danos a serem reparados. KRAEMER (2002, 

p.74). 

Os gastos para a preservac;ao, reduc;ao ou eliminac;ao da poluic;ao que 

ocorre simultaneamente ao processo produtivo; estes devem ser alocados como 

custos necessarios a produc;ao da receita do periodo, segregadamente. 

KRAEMER (2002, p.74). 

Os custos previos devem ser alocados, ainda que de forma aproximada, 

ao processo produtivo que irao beneficiar. Kraemer apud RIBEIRO (1992, p.81) 

argumenta que estes custos poderiam ser apurados em decorrencia da aplicac;ao 

concreta de meios para evitar ou diminuir a poluic;ao em periodos posteriores, ou por 

meio de estimativas dos custos que seriam necessarios a correc;ao dos efeitos dos 

poluentes produzidos, cujo fato gerador fosse pertinente ao exercicio em curso. 

Os custos de estudos para avaliar as caracteristicas geograficas da area 

afetada, composic;ao e extensao dos poluentes produzidos, materiais e tecnologias, 

alem da extensao do tempo necessario a realizac;ao dos trabalhos, segundo 

KRAEMER (2002, p.74), podem ser alocados aos periodos pertinentes com a 



13 

evolw;ao do estudo, ao passo que, quando realizados em fungao de prejuizos ja 

causados, seus custos seriam alocados aos resultados do periodo em curso. 

Os custos decorrentes do monitoramento da recuperagao ou preservagao 

ambiental que existe simultaneamente a atividade economica explorada, e, portanto, 

Kraemer apud RIBEIRO (1992, p.82), deveria ser regularmente contabilizado, 

segregadamente, em contrapartida aos rendimentos obtidos no periodo. 

Despesa pode referir-se a gastos efetuados no passado, no presente ou 

que serao realizados no futuro. De forma geral, podemos dizer que o grande fato 

gerador de despesas eo esforgo continuado para produzir receita .... ". 

Portanto, KRAEMER (2002, p.74) "despesas sao os recursos consumidos 

na forma de bens ou servigos necessaries a produgao de receitas em urn dado 

period a, independente da forma ou do momenta do desembolso". 

Os custos e despesas destinados a preservagao ambiental ocorrem em 

conexao com o processo produtivo e/ou em decorrencia deste; portanto, devem ser 

destacados em grupo especifico da Demonstragao de Resultado do Exercicio e 

compor-se de custos de insumos e de mao-de-obra necessaries a protegao, 

preservagao e recuperagao do meio ambiente, bern como da amortizagao dos 

gastos capitalizados, alem das taxas de preservagao ou multas impostas pelas 

legislagoes ambientais, conforme MARTINS & LUCA (1994, p.26) citado por 

KRAEMER (2002, p.74). 

2.2.2 Ativos Ambientais 

Ativos ambientais sao todos OS bens da empresa que visam a preservagao, 

protegao e recuperagao ambiental e devem ser segregados em linha a parte no 

Balango Patrimonial, conforme Martins & De Luca (1994, p.26) para permitir ao 

usuario melhor avaliagao das agoes ambientais da empresa. KRAEMER (2002, 

p.75). 
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Sao Ativos Ambientais: 

Estoques: sao os insumos em almoxarifado adicionaveis ao processo 

produtivo para eliminar, reduzir ao processo produtivo para eliminar, reduzir, 

controlar os niveis de emissao de residuos, ou materiais para recupera9ao ou 

reparos de ambientes afetados. KRAEMER (2002, p. 75). 

lmobilizado: os investimentos realizados na aquisi9ao de bens que 

viabilizam a redu9ao de residuos poluentes durante o processo de obten9ao de 

receitas e cuja vida util se prolongue alem do termino do exercicio social, como, por 

exemplo: maquinas, equipamentos, instala96es, etc. KRAEMER (2002, p.75). 

Diferido: investimentos em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no 

Iongo prazo, que, de acordo com Martins & De Luca (1994, p.26), quando estes 

puderem ser claramente relacionados com receitas futuras de perfodos especificos. 

KRAEMER (2002, p.75). 

Provisao para Desva/orizac;ao: Kraemer apud RIBEIRO (1992, p.92) refere 

que os ativos tangiveis e intangiveis, particularmente os nao-monetarios, estao 

sujeitos a a9ao ambiental. Consequentemente, seus valores podem sofrer 

altera96es por ganho ou perda do valor economico, alterando o real potencial 

economico da empresa. 

Portanto, diz KRAEMER (2002, p.75), para qualquer elemento do ativo 

tangivel que tenha a extin9ao de sua vida util acelerada ou a direta redu9ao de seu 

valor economico, no caso de terrenos ou estoques, em fun9ao de altera96es do meio 

ambiente, deveria ser constituida, de forma segregada, uma conta de provisao para 

registrar sua desvaloriza9ao, evidenciando-se nas notas explicativas sua origem e 

natureza. 

Goodwill: Para Ribeiro (1992, p.94) citado por KRAEMER (2002, p.76) o 

goodwill podera se formar a partir da expectativa de lucros acima do que seriam 

normal em decorrencia de reputa9ao com os clientes, fornecedores, empregados, 

comunidade, vantagens quanto a localiza9ao, Know-how, etc. 
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Este pode ter seu valor econ6mico alterado em func;ao do comportamento 

da empresa, no que se refere ao meio ambiente, ou pela ac;ao deste sobre a mesma. 

KRAEMER (2002, p.76). 

2.2.3 Passivos Ambientais 

Passivos ambientais referem-se a beneficios econ6micos que serao 

sacrificados em func;ao de obrigac;ao contraida perante terceiros para preservac;ao e 

protec;ao ao meio ambiente. Kraemer apud MARTINS & DE LUCA (1992, p.27). 

Tern origem em gastos relativos ao meio ambiente, que podem constituir

se em despesas do periodo atual ou anteriores, aquisic;ao de bens permanentes, ou 

na existencia de riscos de esses gastos virem a se efetivar (conting€mcias). Kraemer 

apud MARTINS & DE LUCA (1992, p.27). 

Um passivo ambiental deve ser reconhecido, conforme Kraemer apud 

JUNIOR (1999, p.6): "quando existe uma obrigac;ao por parte da empresa que 

incorreu em um custo ambiental ainda nao-desembolsado, desde que atenda ao 

criterio de reconhecimento como uma obrigac;ao. Portanto, esse tipo de passivo e 

definido como sendo uma obrigac;ao presente da empresa que surgiu de eventos 

passados". 

Segundo Lisboa e Ribeiro (2000, p.10) o FAZ 6 (1985, 9299) ressalta que 

o termo 'obrigac;oes' nao se restringe a 'obrigac;oes legais', abrangendo tambem, as 

de natureza social, as quais podem ser determinadas por contratos ou por 

responsabilidade moral e etica. 
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2.2.3.1 Despesas do Exercicio Atual 

Sao os passivos ambientais que se originam em despesas (insumos ou 

servi9os necessaries a realiza9ao do processo de recupera9ao, totalmente 

consumidos) devem ser contabilizados em contrapartida a uma conta de resultado a 
medida que o fato gerador ocorre. KRAEMER (2002, p.76). 

2.2.3.2 Resultados de Exercfcios Anteriores 

0 passivo ambiental podera decorrer de eventos passados, fatos 

geradores ocorridos em exercicios anteriores e que nao possam ser atribuidos a 

fatos subseqOentes, Kraemer apud RIBEIRO (1992, p.114) diz que a contrapartida 

dos ajustes tambem deveria ser feita diretamente a conta de Resultados do 

exercfcio em curso, dado que os Resultados de exercicios anteriores s6 devem ser 

alterados em fun9ao de mudan9a de criteria contabil ou da retifica9ao de erro 

imputavel a determinados exercicios anteriores. 

Em ambos os casos, os passivos ambientais deveriam ser estimados, nao 

havendo elementos para determinar seus valores precisos, hip6teses em que as 

provisoes contabeis seriam constituidas. KRAEMER (2002, p.76). 

Essas exigibilidades verificadas na realiza9ao de estudos necessaries a 
recupera9ao e/ou prote9ao ambiental, de acordo com Price apud Ribeiro (1991, p. 

115) citado por KRAEMER (2002, p.76), sao reconhecidas, em alguns casos, a 
medida que tais estudos come9am a apresentar seus primeiros resultados, dada a 

constata9ao das responsabilidades a serem cumpridas. 

Na maioria dos casos, essas exigibilidades sao reconhecidas somente no 

ato da efetiva9ao dos gastos. Tais gastos, de acordo com os principios Contabeis e 

suas respectivas exigibilidades, deveriam ser contabilizados no momenta que seria 
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registrada a receita decorrente, podendo dessa forma, contratar as receitas e 

despesas no mesmo periodo. KRAEMER (2002, p.76) 

2.2.3.3 Ativos Permanentes de Natureza Ambiental 

Os bens adquiridos e classificados no ativo permanente podem originar 

passivo ambiental, em contrapartida a urn ativo ambiental. lsto pode acontecer, 

segundo Kraemer apud Ribeiro (1992, p.116), quando o processo de protegao, 

preservagao e recuperagao do meio ambiente exigir a aquisigao de equipamentos e 

instalagoes, que seriam utilizados por periodos superiores ao exercicio em curso. 

Estes equipamentos podem ser utilizados tambem, no monitoramento pre e p6s

realizagao do trabalho. 

2.2.3.4 Riscos Ambientais Potenciais 

Kraemer apud Ribeiro ( 1992, p. 117) diz que quando correlacionamos com 

riscos e incertezas a que a empresa esta sujeita, os passives ambientais adquirem 

as caracteristicas das contingencias podendo decorrer de tres situagoes: a) iniciativa 

propria, b) reivindicagoes de terceiros, c) exigibilidade das legislagoes ambientais. 

2.2.3.5 Fusao, Cisao, lncorporagao, Venda e Privatizagao 

De acordo com Kraemer apud MARTINS & DELUCA (1994, p.27), o valor 

do passivo ambiental de uma empresa tern sido objeto de grande importancia para o 

processo de tomada de decisoes e sua evidenciagao exigida por urn numero cada 

vez maior de usuaries. 
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2.2.3.6 lnstitui~oes Financeiras 

Os autores acima ressaltam que as institui~oes financeiras estao atentas, 

tambem, ao passivo ambiental das empresas. Evitando ate conceder emprestimos 

aquelas que apresentam qualquer risco potencial ao meio ambiente. 

2.2.4 Notas Explicativas 

Conforme Kraemer apud TINOCO (1994, p.30), as notas explicativas 

devem descrever as normas adotadas para contabilizar as medidas de prote~ao 

ao meio ambiente relativas: 

a) ao reflexo nas opera~oes do montante relacionado com as medidas 

ambientais; 

b) a origem do financiamento e a politica de amortiza~ao; 

c) a consigna~ao dos passivos; 

d) a cria~ao de provisoes e de reservas para atender a casas de acidentes 

ecol6gicos; 

e) a divulga~ao da informa~ao sabre passivos eventuais; 

f) ao criteria as subven~oes oficiais. 

E recomendada a inclusao das pollticas contabeis adotadas para 

mensura~ao da prote~ao ambiental, de acordo com Kraemer apud MARTINS & DE 

LUCA (1994, p.27), como segue: 

• inclusao nas despesas operacionais; 

• capitalizac;ao e amortiza~ao; 

• registro das exigibilidades; 

• estabelecimento de provisoes e reservas para contingemcias; 

• evidencia~ao das obriga~oes contingentes; 

• seguro contra danos e prejuizos; e 
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• tratamento dos subsidies e incentives (governamentais e outros). 

Quando se tratar de valores materiais, recomenda-se evidenciar: 

• o total capitalizado e o total acumulado, juntamente com uma descric;ao 

das medidas a que se relacionam; 

• o total dos gastos, subdivididos em contas representativas do tratamento 

de liquido, ar, gases, s61idos, analise e controles, reciclagens, etc.; 

• efeitos do impasto de Renda e seus reflexos na epoca de realizac;ao dos 

dispendios na area ambiental; e 

• o total dos subsidies e incentives, governamentais ou nao, recebidos no 

periodo para protec;ao ambiental, juntamente com sua contrapartida. 

2.2.5 Relat6rio da Administrac;ao 

A ONU recomenda o seguinte conteudo, Kraemer apud MARTINS & DE 

LUCA (1994, p.28): 

• o tipo de residua e seus impactos relatives as operac;oes da empresa; 

• a politica formal e os programas adotados com relac;ao as medidas de 

protec;ao ambiental (nos casas em que tais politicas nao existam, este fato 

deve ser declarado); 

• as melhorias em areas-chaves, desde a introduc;ao das poHticas, ou nos 

ultimos cinco anos, o que for mais curta; 

• os objetivos fixados na area ambiental e seu desempenho; 

• a extensao em que as medidas de protec;ao ambiental foram adotadas de 

acordo com a legislac;ao governamental e a extensao em que tern sido 

atendidas; 
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• o problema ambiental conhecido e potencialmente significativo, a menos 

que se conclua, objetivamente, que nao e provavel sua ocorrencia ou que, 

caso ocorra, nao e provavel que seu efeito seja material; 

• o efeito financeiro ou operacional das medidas de prote<;ao ambiental nos 

ganhos de capital e lucros da empresa para o perlodo corrente e qualquer 

impacto especifico nos perlodos futuros. 

2.2.6 Auditoria Ambiental 

Para atender mais essa necessidade de informa<;ao sobre as empresas, 

segundo Kraemer apud FERREIRA (1996, p. 76), come<;ou a desenvolver estudos, 

principalmente depois do fato ocorrido na India, com a empresa Union Carbide que 

resultou em centenas de mortes, provocadas pelo vazamento de gases. 

A auditoria ambiental constitui ferramenta essencial para avaliar a eficacia 

de todas as a<;oes de controle, aferindo a qualidade final do processo de controle 

ambiental integrado ao processo industrial, nao se limitando a verifica<;ao dos itens 

relacionados ao meio ambiente nas demonstra<;oes contabeis. 

Trata-se de procedimento de investiga<;ao, mediante os quais os projetos 

ambientais da empresa sao avaliados diante de padroes estabelecidos por leis ou 

por metas previamente adotadas para a melhoria de seu desempenho, segundo 

Kraemer apud MARTINS & DELUCA (1994, p.28). 

2.2.7 A Contabilidade como Sistema de lnforma<;ao 

A contabilidade, com o objetivo de evidenciar a situa<;ao economico

financeira das empresas e o desempenho peri6dico destas, constitui urn adequado 
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sistema de informac;ao quanto a postura ambiental das entidades. KRAEMER (2002, 

p.80). 

0 Balanc;o Patrimonial, refletindo a situac;ao economico-financeira das 

empresas, ou seja, bens, direitos e obrigac;oes, poderia discriminar como Ativo as 

aplicac;oes de recursos, tendo como objetivo o que estiver relacionado a protec;ao, 

recuperac;ao e restaurac;ao ambiental. KRAEMER (2002, p.80). 

Podem ser representadas no Ativo as perdas por meio de provisao para 

desvalorizac;ao, totais ou parciais, traduzindo-se em reduc;ao do potencial em uso. 

KRAEMER (2002, p.80). 

0 Passivo, que representa as obrigac;oes para com terceiros, deve ser 

reconhecido a partir do momenta em que e verificado, mesmo que ainda nao haja 

uma cobranc;a formal ou legal. Esta identificac;ao e a divulgac;ao sao de grande 

relevancia para avaliac;ao das condic;oes de continuidade destas, alem de serem 

uteis, na evidenciac;ao da Responsabilidade Social. KRAEMER (2002, p.80). 

Dentre outras formas de identificac;ao do Passivo Ambiental, temos o EIA

Estudo de lmpacto Ambiental, elaborado na constituic;ao da empresa e o RIMA -

Relat6rios de lmpacto ao Meio Ambiente, elaborado periodicamente, para 

acompanhamento. KRAEMER (2002, p.80). 

A identificac;ao do Passivo Ambiental tambem tern grande relevancia nos 

processos de privatizac;ao e de compra nessas negociac;oes de valores e de compra, 

nessas negociac;oes de valores das transac;oes e nos processos de incorporac;ao de 

empresas com caracterlsticas altamente poluentes, em que este item foi ignorado, 

houve grandes prejufzos para a incorporac;ao. KRAEMER (2002, p.80). 

0 desempenho das empresas apurados pela demonstrac;ao de resultado 

pode mostrar com clareza o montante de recursos consumidos naquele periodo 

especffico para a protec;ao, controle, preservac;ao e restaurac;ao ambientam, 

identificando o montante de gastos com penalidade e multas. KRAEMER (2002, 

p.S0/81). 
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Kraemer apud RIBEIRO & LISBOA (1999, p.77) argumentam que a 

evidenciagao da empresa com o meio ambiente e fundamental. 0 usuario podera 

estar interessado em identificar os riscos de eventual descontinuidade, e das 

perspectivas de continuidade. Tendo em meta as a96es e pressoes governamentais 

da comunidade financeira, de cn§dito e da sociedade em geral. 

A contabilidade como meio de fornecer informagoes, deve buscar 

responder a este novo desafio, satisfazendo os usuaries interessados na atuagao 

das empresas sobre o meio ambiente, devendo, ainda contribuir para a tomada de 

decisao. KRAEMER (2002, p.81). 

Kraemer apud TINOCO (1994, p.31), aborda que muitas barreiras e 

dificuldades terao de ser vencidas para que possa difundir uma cultura empresarial 

convergente para a adequada divulgagao dos danos ambientais efetivados ou 

potenciais, decorrentes das atividades economicas. 

0 instrumento ja existe: a Contabilidade. Par meio da identificagao, 

mensuragao e divulgagao das referidas informa96es, a Contabilidade pode contribuir 

muito. Kraemer apud RIBEIRO & LISBOA (1999, p.81). 

2.3 LEGISLA<;AO AMBIENTAL 

2.3.1 A Evolw;ao das Leis Ambientais 

Em 1952, devido a subita expansao industrial na lnglaterra que gerou 

sabre Londres, urn intense nevoeiro carregado de particulas prejudiciais a saude, 

editou-se a Lei do Ar Puro que compreendia na redu9ao de emissao de poluentes, 

pelas industrias. Porem, em outras partes do mundo sucessivos desastres 

continuaram ocorrendo, como o de Chernobyl, na Ucrania e Bhopal, na india. 
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No Brasil, apenas ap6s o advento da Polftica Nacional do Meio Ambiente 

- PNMA, Lei Federal 6.938/81 e que iniciaram as preocupa<;oes com o meio 

ambiente. A PNMA contempla principios consagrados internacionalmente tal como o 

do desenvolvimento sustentavel e poluidor-pagador, ocasionando urn grande avan<;o 

na area juridico ambiental, norteando a sistematiza<;ao dos 6rgaos e conselhos 

ambientais necessarios a fiscaliza<;ao e conten<;ao de praticas lesivas ao meio 

ambiente. 

Em rela<;ao as defini<;oes legais, no ambito brasileiro, em termos 

constitucionais, a Constitui<;ao da Republica Federativa do Brasil de 1988, dispoe, 

em seu art. 225, caput, que "todos tern direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bern de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao poder publico e a coletividade o dever de defende-lo e preserva-lo 

para as presentes e futuras gera<;oes". SILVA (2004, p.56) 

A legisla<;ao ordinaria brasileira tambem trata de definir meio ambiente. 

Assim e que o inciso I do art. 3°. da Lei Federal 6.938, de 31.08.1981, que dispoe 

sobre a Polftica Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formular;ao 

e ap/icar;ao, define meio ambiente como conjunto de condi<;6es, leis, influencias e 

intera<;6es de ordem flsica, quimica e biol6gica, que permite, abriga e rege a vida em 

todas as suas formas. Ela coloca o meio ambiente como sendo apenas sinonimo de 

natureza. Tal defini<;ao nao tern o componente humano, como se o homem fosse 

deslocado do meio ambiente. Dai tal defini<;ao legal vir sendo considerada 

incompleta. Outrossim, cada Estado adotou sua propria defini<;ao de maio ambiente, 

por meio de textos inseridos na respectiva legisla<;ao estadual. 

2.3.2 PoHtica Nacional do Meio Ambiente - PNMA 

Segundo SILVA (2004, p.512), podemos dizer que todos os paises do 

mundo tern sua politica ambiental. 0 Brasil tambem instituiu a sua politica ambiental 
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par meio da Lei 6.938, de 31.08.1981, sob a denominagao generica "Polltica 

Nacional do Meio Ambiente". Podemos dizer que eo conjunto de decisoes relativas 

aos objetivos ambientais (preservagao, melhoria e recuperagao da qualidade do 

meio ambiente, bern como a racionalizagao do usa do solo, do subsolo, da agua e 

do ar) que o Estado brasileiro se propoe atingir e relativas aos meios de se realizar. 

2.3.3 Sistema Nacional do Meio Ambiente- SISNAMA 

lnstituido pela Lei 6.938, de 31.08.81, que dispoe sabre a PNMA, seus fins 

e mecanismos de formulagao e aplicagao, o SISNAMA reLine organizadamente os 

6rgaos e entidades publicas ambientais da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal, 

dos Territ6rios e dos Municipios que estejam envolvidos com o usa dos recursos 

ambientais ou que sejam responsaveis pela protegao e melhoria da qualidade 

ambiental, visando atingir os objetivos determinados para PNMA. Assim podemos 

dizer que par Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA deve ser entendido o 

conjunto de 6rgaos e instituigoes que nos niveis federal, estadual e municipal tern 

suas atribuigoes de proteger o meio ambiente e os recursos naturais renovaveis. 

SILVA (2004, p.527) 

Os 6rgaos e entidades que integram o Sistema Nacional do Meio 

Ambiente - SISNAMA,sao: 

1. o Conselho de Governo, denominado "Orgao Superior"; 

2. o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, denominado "Orgao 

Consultivo e Deliberativo"; 

3. o Ministerio do Meio Ambiente - MMA, denominado "Orgao Central"; 

4. o lnstituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis 

- IBEMA, denominado "Orgao Executor"; 
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5. os 6rgaos ou entidades integrantes da administra9ao federal direta e indireta, bern 

como as funda96es instituidas pelo poder publico, denominados "Orgaos Setoriais"; 

6. os 6rgaos, entidades e funda96es estaduais, denominados "Orgaos Seccionais"; 

7. os 6rgaos e entidades municipais, denominados "Orgaos Locais". 

2.3.4 Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA 

E uma entidade de Poder regulamentar em razao de expressa 

determina9ao legal. 0 CONAMA pode e deve estabelecer os padroes federais e as 

normas que devem ser tidas como normas gerais a serem observadas pelos 

Estados e Municipios, no uso de suas competencias legislativas e administrativas, 

poderao estabelecer outros criterios. E certo que os padroes regionais e locais nao 

poderao ser mais permissivos que o padrao fixado no ambito federal. Os padroes 

maximos de polui9ao tolerada sao federais. SILVA (2004, p.536). 

0 Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA e 6rgao colegiado, 

representativo dos mais diversos setores do governo e dos setores da sociedade 

que lidam direta ou indiretamente com a preserva9ao do meio ambiente. 

2.3.5 lnstituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis-

IBAMA 

E o 6rgao executor do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SJSNAMA e 

nessa condi9ao esta encarregado de promover, discip!inar e avaliar a 

implementa9ao dessa polftica; em outras palavras, aquele 6rgao e uma autarquia 

federal vinculada ao Ministerio do Meio Ambiente - MMA e, segundo o Anexo I da 
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Lei 4.756, de 20.06.2003, tern as seguintes finalidades precipuas. SILVA (2004, 

p.592): 

a) executar as politicas nacionais de meio ambiente referentes as atribui96es 

federais permanentes, relativas a preven9ao, a conserva9ao e ao uso sustentavel 

dos recursos ambientais e sua fiscaliza9ao; 

b) executar as a96es supletivas da Uniao Federal, de conformidade com a legisla9ao 

em vigor e as diretrizes do Ministerio do Meio Ambiente - MMA. 

2.3.6 Licenciamento Ambiental 

A implanta9ao de obra ou atividade potencialmente causadora de 

significativa degrada9ao ao meio ambiente requer estudo de impacto ambiental e urn 

licenciamento pelo IBAMA ou pelas Secretarias Estaduais de Meio Ambiente. 

ALLEGRETTI (2001, p.181). 

Segundo ALLEGRETTEI (2001, p6181), e urn instrumento que orienta o 

empreendedor e previne que sejam consumados investimentos em 

empreendimentos causadores de danos ao meio ambiente, comp6em-se por: 

• Licen9a Previa (LP) - 0 6rgao ambiental faz uma primeira avalia9ao, 

decide se exigira os estudos de impacto ambiental (EIA e RIMA) e 

comunica sua decisao ao empreendedor. 

• Licen9a de lnstala9ao (LI) - Para autorizar o inicio da implantac;ao da 

atividade de acordo com as especifica96es constantes do projeto 

executive ambiental aprovado serao expedidas as especifica96es 

constantes do projeto executive ambiental aprovado sera expedida a Ll, 

com prazo de validade determinado. 
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Em caso de o projeto implicar desmatamento sera necessaria 

complementar a Ll com Autoriza9ao de Desmatamento expedida pelo IBAMA ou 

pelo 6rgao estadual responsavel pelas florestas. 

• Licen9a de Opera9ao (LO) - Quando concluida a instala9ao e tiver siso 

realizada a vistoria, de acordo como previsto na LP eLl, sera concedida a 

Licen9a de Opera~o, com prazo de validade determinado e restri96es 

para a continuidade das opera96es. 

2.3.7 Educa9ao Ambiental 

A educa9ao ambiental praticada atualmente e resultado das metodologias 

desenvolvidas nas agencias governamentais de controle e fiscaliza9ao de atividades 

poluidoras criadas nos anos 70 e da atua9ao de importantes organiza96es 

ambientalistas surgidas a partir dos anos 80. Sua meta e tornar a popula9ao 

consciente e preocupada com o meio ambiente e seus problemas. A popula9ao deve 

adquirir conhecimentos e habilidades, ter atitudes, motiva9ao e compromisso para 

trabalhar individualmente ou coletivamente na preven9ao e busca de solu96es para 

os problemas ambientais. ALLEGRETTI (2001, p.191 ). 

Os fatos principais que marcaram o surgimento e o fortalecimento da 

educa9ao ambiental no mundo e no Brasil, nas escolas e programas de empresas, 

segundo ALLEGRETTI (2001, p.191/193), foram cronologicamente: 

• A conferencia de Estocolmo sabre o Meio Ambiente e desenvolvimento 

Humano, em 1972, onde foi elaborado urn Plano de A9ao Mundial que 

recomendou aos pafses a cria9ao de programas de educa9ao ambiental; 

• 0 encontro Nacional de Belgrado, em 1975, patrocinado pela UNESCO 

que reuniu especialistas de 65 pafses e delineou os princfpios basicos 
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para urn programa internacional de Educac;ao Ambiental em urn 

documento denominado Carta de Belgrado; 

• A 1a Conferencia lntergovernamental sobre Educac;ao Ambiental, em 

Tbilisi, em 1977, organizada pela UNESCO que definiu os conceitos e as 

propostas de educac;ao ambiental ate hoje utilizadas; 

• A resoluc;ao CONAMA em 1984, estabelecendo as diretrizes para as 

ac;oes de Educac;ao Ambiental no Brasil; 

• 0 I Curso de Especializac;ao em Educac;ao Ambiental ministrado pela 

Universidade Federal de Brasilia, em 1986; 

• A aprovac;ao do parecer 226/87 pelo Conselho Federal de Educac;ao do 

MEC, em 1987, que determinou a inclusao da Educac;ao Ambiental na 

proposta curricular das escolas do 1 o e 2° graus; 

• A promulgac;ao da Constituic;ao Brasileira de 1988, que no seu capitulo 

sobre o meio ambiente, incumbe ao poder publico a promoc;ao da 

Educac;ao Ambiental em todos os nfveis de ensino; 

• A criac;ao do IBAMA e o Fundo Nacional de Meio Ambiente, que passam a 

apoiar varios projetos de educac;ao ambiental no pafs; 

• A II Conferencia Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Humano, no Rio de Janeiro, em 1992, reunindo 170 pafses e deixando 

como legado dois importantes documentos para a educac;ao Ambiental - a 

Agenda 21 e o Tratado de Educac;ao Ambiental para Sociedades 

Sustentaveis e Responsabilidade Global; 

• A 1 a Conferencia Brasileira de Educac;ao Ambiental, em 1997, patrocinada 

pelos ministerios da educac;ao e do meio ambiente; 
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A Lei n°. 9.795, de abril de 1999, em seu art. 1° define: "Entendem-se por 

Educagao Ambiental os processes por meio dos quais o indivfduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competemcias 

voltadas para a conservagao do meio ambiente, bern de uso comum do povo, 

essencial a sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade". 

2.3.7.1 A Agenda 21 

E urn programa de agao baseado num documento que constitui a mais 

ousada e abrangente tentativa ja realizada de promover, em escala planetaria, urn 

novo padrao de desenvolvimento, conciliando metodos de protegao ambiental, 

justiga social e efici€mcia economica. DEREZEN (2002, p. 9). 

Urn lnstrumento consensual, para o qual contribufram governos e 

instituig6es da sociedade civil dos paises participantes, num processo preparat6rio 

que durou dois anos, culminando com a realizagao da Conferencia das Nagoes 

Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1992, no Rio de Janeiro, 

tambem conhecida por EC0-92. DEREZEN (2002, p. 9). 

Alem da Agenda 21 , resultaram desse processo outros acordos: a 

Declaragao do Rio, a Declaragao de Principios sobre o Uso das Florestas, o 

Convenio sobre a Diversidade Biol6gica e Convengao sobre Mudangas Climaticas. A 

Agenda 21 traduz agoes de desenvolvimento sustentavel. DEREZEN (2002, p. 10) 

Com base na Agenda 21, surgiu a Agenda 21 Brasil, ou Nacional, nos 

seguintes T em as Centra is: 

Cidades sustentaveis 

Uso e ocupagao do solo; planejamento e gestao urbana; habitagao e 

melhoria das condig6es ambientais; servigos de saneamento, agua, esgoto, residuos 

s61idos e drenagem; prevengao, controle e mitigagao dos impactos ambientais; 
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relac;ao economia x meio ambiente urbano; conservac;ao e reabilitac;ao do patrim6nio 

hist6rico; transporte e rede urbana e desenvolvimento sustentavel dos 

assentamentos humanos. 

Agricu/tura sustentavel 

Agricultura intensiva e expansao da fronteira agricola; conservac;ao dos 

solos; produtividade e emprego de nutrientes quimicos e defensives; irrigac;ao; 

impactos da passagem de urn modelo agricola quimico/mecanico para o modelo 

baseado em novas tecnologias como a biotecnologia e a informatica; produtividade e 

melhoramento genetico; assentamentos rurais e fontes energeticas; saude e 

educagao no campo; emprego agricola; tecnologias, agro ecologia e 

agrossilvicultura; agricultura familiar; reforma agraria e extensao rural; legislac;ao; 

sistema de credito rural; zoneamento; e mercado. 

lnfra-estrutura e integragao regional 

Oesenvolvimento de sistemas de transportes mais eficientes, menos 

poluentes e mais seguros; incentivo a produc;ao e uso de veiculos movidos por 

energia com menor potencial poluidor; reduc;ao do 'Gusto Brasil'; relac;oes entre 

energia, pobreza, meio ambiente, seguranc;a e economia; comunicac;oes; reduc;ao 

das desigualdades sociais. 

Gestao de recursos naturais 

Protec;ao, valorizac;ao e uso dos recursos naturais, envolvendo uma 

legislac;ao atualizada e abrangente; instrumentos e sistemas avanc;ados de 

monitoramento e controle e politicas de apoio ao desenvolvimento tecnol6gico 

voltado para o manejo adequado dos recursos. 

Redugao das desigualdades sociais 

Aspectos da desigualdade; fatores determinantes da pobreza e suas inter

relac;oes, particularmente no que concerne ao sistema educacional, a formac;ao 

profissional e emprego, a saude, a dinamica demografica e a distribuic;ao de renda. 
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Ciimcia e tecnologia e desenvolvimento sustentavel 

ldentificagao das estrategias e ag6es das agencias de fomento para o 

desenvolvimento sustentavel; identificagao e desenvolvimento de tecnologias de 

controle ambiental e de processes limpos a serem incorporados ao processo 

industrial; ampliagao da capacidade de pesquisa; sistemas de difusao de informagao 

e conhecimentos voltados ao desenvolvimento sustentavel; e novas formas de 

cooperagao. 

Em fevereiro de 1997 foi criada a Comissao de Politicas de 

Desenvolvimento Sustentavel e da Agenda 21 Brasileira (CPOS). A Comissao e 

paritaria e reune alem dos ministerios afeitos as questoes do desenvolvimento e do 

meio ambiente, representantes da sociedade civil organizada. Tern como finalidade 

propor estrategias de desenvolvimento sustentavel e coordenar a elaboragao e a 

implementagao da Agenda 21 Brasileira. site: //www.agenda211ocal.com.br/. 

2.3.7 Principais Programas na Area de Meio Ambiente 

0 MMA desenvolve os seguintes programas, segundo DEREZEN (2002, 

p.22): 

a) Programa de Avaliagao do Potencial Sustentavel dos Recursos Vivos da Zona 

Economica Exclusiva - REVIZEE; 

b) Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro- GERCO; 

c) Programa Nacional de Biodiversidade - PRONABIO 

d) Programa Pilato parta a Protegao das Florestas Tropicais do Brasil- PPG-7; 

e) Programa de Desenvolvimento do Ecoturismo na Amazonia- PROECOTUR; 

f) Amazonia Solidaria; 
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g) Programa Brasileiro de Ecologia Molecular para o Uso Sustentavel da 

Biodiversidade- PROBEM; 

h) Programa Nacional do Meio Ambiente p PNMA; 

i) Programa Nacional de Educa9ao Ambiental - PNEA; 

j) Programa Nacional de Areas Protegidas; 

I) Program a Nacional de Florestas - PNF. 

2.4 GERA<;AO DE ENERGIA ELI~TRICA 

No Brasil, a grande fonte de energia eletrica no inicio do seculo XXI e a 

gera9ao hidreletrica, o que deve ainda perdurar por um Iongo tempo gra9as ao 

grande potencial ainda disponivel. REIS (2003, p.2). 

A area de gera9ao preocupa-se especificamente com o processo da 

produ9ao de energia eletrica atraves de diversas tecnologias e fontes primarias. 

Apesar de existir uma gama muito grande de op96es para gera9ao de eletricidade, 

cada uma delas com caracterfsticas bern distintas e especfficas em termos de 

dimensionamento apropriado, custos e tecnologia, fontes renovaveis sao em 

principia mais adequadas a um desenvolvimento sustentavel. REIS (2003, p.9, 1 0). 

2.4.1 Energia e o Meio Ambiente 

Segundo REIS (2003, p.S), o setor energetico produz impactos ambientais 

em toda sua cadeia de desenvolvimento, desde a captura de recursos naturais 
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basicos para seus processos de produgao, ate seus usos finais por diversos tipos de 

consumidores. Do ponto de vista global, a energia tern participagao significativa nos 

principais problemas ambientais da atualidade. Por exemplo: A poluigao do Ar 

Urbano, a Chuva Acida, o efeito Estufa e as mudangas climaticas, o 

desflorestamento e a desertificagao, a Degradagao marinha e costeira e o 

Alagamento. 

2.4.2 lnsergao Ambiental de Projetos de Geragao Eletrica 

Segundo REIS (2003, p.21), a postura ideal, quando se visualiza um 

processo sustentavel de desenvolvimento, e avaliar prioritariamente as relag6es 

especificas de cada tecnologia de geragao de energia eletrica como ambiente, pois 

elas podem ate mesmo ser a (mica razao do abandono de alguma alternativa. 

Quando o desenvolvimento sustentavel e a opgao adotada, alem da 

tecnologia outros patamares e criterios - como a localizagao do empreendimento, 

vocagao regional, verificagao dos impactos nos diversos aspectos do meio ambiente 

natural, artificial, cultural e do trabalho, sistemas pr6prios de fiscalizagao e 

monitoramento - devem ser levados em consideragao na verificagao ambiental. 

REIS (2003, p.21) 

A avaliagao prioritaria de aspectos do meio ambiente capazes de gerar 

danos a qualidade de vida e ao equilibria dos ecossistemas, causados por 

empreendimentos de geragao de energia eletrica ou por qualquer outra atividade, e 

um compromisso assumido por todos os palses signataries da Carta da Terra, na 

EGO 92, no Rio de Janeiro. REIS (2003, p.22) 

No Brasil, dentre outros instrumentos aptos para contemplar a prevengao, 

destacamos a Avaliagao de lmpacto Ambiental (AlA), 0 Estudo Previa de lmpacto 

Ambiental (EpiA) e as Licengas Ambientais. REIS (2003, p.23). 
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A AlA destina-se a procedimentos necessaries ao planejamento, o EpiA e 

o documento que relata as indicac;oes estabelecidas em normas juridicas e a 

Licenc;a, o ato administrative que valida ou nao o empreendimento. REIS (2003, 

p.24). 

A exigibilidade da AlA esta inscrita na Politica Nacional do Meio Ambiente 

-art. go da Lei 6938/81 eo EpiA recebeu tratamento lnstitucional atraves do art. 225, 

§ 1°, inciso IV, que preceitua: "lncumbe ao Poder Publico: exigir na forma da lei para 

instalac;ao, para instalac;ao de obra ou atividade potencialmente causadora de 

significativa degradac;ao do meio ambiente, estudo previo de impacto ambiental, a 

que se dera publicidade." REIS (2003, p.23,24). 

No Brasil, os requisites necessaries para a instalac;ao de obra ou atividade 

de potencialmente causadora de significativa degradac;ao ambiental (225, § 1°, 

inciso IV) se consubstanciam na exigencia de elaborac;ao e aprovac;ao do Estudo de 

lnserc;ao Ambiental (EIA) e do Relat6rio de lmpacto no Meio Ambiente (Rima). REIS 

(2003, p.25). 

0 EIA constitui urn conjunto de atividades cientificas e tecnicas que 

incluem diagn6stico ambiental, identificac;ao, previsao e medic;ao dos impactos, 

interpretac;ao e valorizac;ao dos impactos, definic;ao de medidas mitigadoras e 

programas de monitorac;ao dos impactos ambientais (necessaries para sua 

avaliac;ao). REIS (2003, p.25). 

0 RIMA constitui documento do processo de Avaliac;ao de lmpacto 

Ambiental (AlA) e deve esclarecer, em linguagem corrente, todos os elementos da 

proposta e do estudo, de modo que possam ser utilizados na tomada de decisao e 

divulgados para o publico em geral e, em geral para a comunidade afetada. 0 RIMA 

consubstancia as conclusoes do EIA, devendo conter a discussao dos impactos 

positives e negatives considerados relevantes. 

Segundo REIS (2003, p. 34/37), a legislac;ao basica referente aos 

EIA/Rima e Licenc;a Ambiental, sao: 
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• Resolu9ao CONAMA n°. 001 de 23/01/86, foi fixada para implementar a 

AlA em todo o Brasil. 

• Resolu9ao CONAMA n°. 010 de 03/12/97, estabeleceu instru96es para 

reparos de danos ambientais, que venham a ocorrer durante as fases de 

implementa96es de empreendimentos geradores de tais danos. 

• Resolu9ao CONAMA n°. 006 de 16/06/87, diz respeito ao "Licenciamento 

ambiental de Obras de Gera9ao de Energia EIE§trica". 0 Conama atraves 

desta resolu9ao edita regras gerais para o licenciamento ambiental de 

obras de grande porte, em que especialmente a Uniao tenha interesse 

relevante. Este e o caso da constru9ao da maioria das unidades de 

gera9ao de energia eletrica. 

No Brasil, esse processo de inser9ao de projetos de gera9ao de energia 

eletrica ainda se encontra sujeito a uma serie de criticas e necessidades de 

aperfei9oamento. Dentre os diversos pontos de conflito de interesses a serem 

esclarecidos, ressaltam-se, devido a sua importancia relativa, alguns aspectos 

relacionados a abrangencia e as limita96es te6ricas do processo de inser9ao 

ambiental. REIS (2003, p.26). 

2.4.3 lmpacto Ambiental 

A expressao impacto ambiental teve mais precisa, nos anos 70 e 80, 

quando diversos paises perceberam a necessidade de estabelecer diretrizes e 

criterios para avaliar efeitos adversos das interven96es humanas na natureza. 

TINOCO e KRAEMER (2004, p.111 ). 

Segundo ALLEGRETTI (2001, p.184), lmpacto Ambiental e qualquer 

altera9ao ou mudan9a no meio ambiente resultante da atividade humana, podendo 

ser negativa quando degradadora dos recursos naturais ou positiva quando 

regeneradora de area e/ou fun96es que foram destruidas. 



36 

Segundo a resoluc;ao n°. 001/86 do Conama, impacto ambiental e: 

"qualquer alterac;ao das propriedades fisicas, quimicas e biol6gicas do meio 
ambiente, causada por qualquer forma de materia ou energia resultantes 
das atividades humanas que direta, ou indiretamente, afetem: a) a saude, a 
seguranc;a e o bem-estar da populac;ao; b) as atividades sociais e 
econ6micas; c) a qualidade ambiental". 

Ja para TINOCO e KRAEMER (2004, p.112) 0 que caracteriza o impacto 

ambiental nao e qualquer alterac;ao nas propriedades do ambiente, mas as 

alterac;oes que provoquem o desequilibrio das relac;oes constitutivas do ambiente, 

tais como as alterac;oes que excedam a capacidade de absorc;ao do ambiente 

considerado. 

A maioria dos impactos e devida ao rapido desenvolvimento economico, 

sem o controle e a manutenc;ao dos recursos naturais. A conseqOencia pode ser 

poluic;ao, uso incontrolado de recursos naturais. A consequencia pode ser poluic;ao, 

uso incontrolado de recursos como agua e energia etc. Outras vezes, as areas sao 

impactadas por causa do subdesenvolvimento que traz como consequencia a 

ocupac;ao urbana indevida em areas protegidas e a falta de saneamento basico. 

TINOCO e KRAEMER (2004, p.112). 

Segundo TINOCO e KRAEMER (2004, p.113), a atividade das Grandes 

Usinas Hidreletricas esta entre as atividades de maior potencial de impacto 

ambiental. 

2.4.3.1 Centrais Hidreletricas 

A avaliac;ao de impactos ambientais de projetos que usam recursos 

hidricos e urn tema extremamente amplo e depende largamente de caracteristicas 

espedficas de cada caso. Para dar uma ideia de sua importancia e extensao 

sumariza-se a seguir o conjunto de principais t6picos constantes de alguns Estudos 



37 

de lmpacto Ambiental (EIA), elaborados para a constrw;ao de hidreletricas. Segundo 

REIS (2003, p. 82/85). 

Estabilidade das encostas 

As oscilacoes sazonais de niveis d'agua, principalmente se acentuadas, 

devem ser avaliadas, pois poderao, em funcao do local e do material de sua 

formacao, provocar escorregamentos ou deslizamentos de terra nas margens dos 

lagos formados. 

Assoreamento 

As tendencias de assoreamento dos reservatorios devem ser avaliadas 

em funcao das caracteristicas do curso d'agua e dos materiais e formacao geologica 

de seu leito e da regiao. 

Aspectos paisagfsticos 

Verifica-se, na area em estudo, a situacao do rio em questao e de seus 

tributaries mais significativos com relacao a retencao das aguas quando do 

barramento fluvial, com vistas as areas inundaveis. E necessaria ressaltar os casos 

em que a formacao do reservatorio possa criar areas isoladas, limitadas, por urn 

lado, pelo proprio reservatorio e, por outro, por quebras de relevo. Essas areas, que 

apresentam barreiras naturais constitufdas pelas quebras de relevo, favorecem a 

reconstituicao da paisagem, atraves da recomposicao da vegetacao local, mesma 

que esta tenha se apresentado degradada a principia. REIS (2003, p.82). 

Recursos minerais 

Com a formacao de reservatorios, podem ser inundados depositos de 

materiais naturais usados em construcao, pequenas industrias, etc., existentes ao 

Iongo do rio e de seus tributaries. REIS (2003, p.83). 

Hidrogeologia 

As condicoes de ocorrencia e distribuicao das aguas subterraneas, na 

area de influencia dos reservatorios, tambem devem ser avaliadas. Em urn projeto 

estudado, por exemplo, foram previstos os seguintes principais impactos ambientais: 

a) alteracao do regime das aguas subterraneas, com elevacao do nfvel do lencol 
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freatico; b) aumento de disponibilidade de aguas subterraneas; c) possibilidade de 

contaminac;ao do aqOifero por residuos de agrot6xicos. A elevac;ao do nivel freatico 

provocara o surgimento de novas nascentes e zonas umidas e/ou alagadas em 

propriedades rurais e, sobretudo, problemas de drenagem. REIS (2003, p.83). 

Qualidade das aguas 

A avaliac;ao do efeito dos reservat6rios na qualidade das aguas e tambem 

de grande importancia. Deve-se considerar que, apesar de os impactos na qualidade 

de agua, ap6s certo tempo de operac;ao dos aproveitamentos propostos, nao terem 

grande importancia, ha o risco de contaminac;ao inicial durante o enchimento, devido 

a inundac;ao de propriedades e areas agricolas e da vegetac;ao existentes. Urn outro 

impacto muito importante na qualidade da agua e a entrada de agrot6xicos oriundos 

das atividades agricolas; esse impacto devera ser sentido durante toda a vida util 

dos reservat6rios, se as praticas de uso dos agrot6xicos e o manejo adequado dos 

solos nao forem criteriosos. REIS (2003, p.84). 

Solos 

Os impactos esperados sobre os solos estao ligados ao conjunto das 

obras de engenharia, tais como instalac;ao do canteiro de obras, abertura das 

estradas de servigo, areas de emprestimo e de deposic;ao de descartes, estrada de 

interligac;ao das usinas e, finalmente, a propria formac;ao dos reservat6rios. Dessas 

ac;oes, a formac;ao do reservat6rio pode, muitas vezes, ser a mais importante, por 

significar, por exemplo, perda de importante produc;ao agricola, de recursos minerais, 

etc. REIS (2003, p.84). 

Vegetac;ao e fauna. 

Como exemplo, urn resumo dos relat6rios citados anteriormente: "Com a 

formac;ao do lago, a perda da vegetac;ao remanescente nas faixas pequenas e 

descontfnuas de mata ciliar e de varzea, bern como de pequenos totes de matas 

preservadas em propriedades particulares, ira induzir a que haja urn aumento da 

pressao sobre outras areas que ainda conservam parte da flora. Por outro lado, 

podera haver urn impacto positivo, uma vez que sao escassos os remanescentes da 

floresta, se a implantac;ao do empreendimento originar propostas para reintrodugao 

de especies nativas na borda dos reservat6rios, criac;ao de uma faixa de seguranc;a 
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ecol6gica e transforma<;ao de algumas poucas areas remanescentes em santuarios, 

com preserva<;ao integrada dos ecossistemas. Esperam-se, com a forma<;ao dos 

reservat6rios, que peixes de habitos mais sedentarios sejam os predominantes. Com 

rela<;ao aos mamfferos e aves, pode-se esperar uma redu<;ao maior, pelo fato de 

destruir a pouca vegeta<;ao existente, que serve como abrigo e aninhamento e, em 

alguns casas, como fonte de alimento". Citado por REIS (2003, p.84). 

Socioecon6mica 

Segundo REIS (2003, p.84/86), os impactos socioecon6micos da 

constru<;ao e opera<;ao de novas hidreletricas podem abranger uma enorme gama 

de aspectos, alguns dos quais sao enfatizados a seguir: 

a) E importante avaliar o impacto dos novas projetos no perfil da regiao do 

ponto de vista demografico, enfocando, por exemplo, a popula<;ao total e a 

participa<;ao das popula<;6es rurais e urbanas. 

b) A qualidade de vida da popula<;ao podera deteriorar-se pela dificuldade 

de demanda por servi<;os sociais basicos. 

c) As oportunidades de trabalho geradas pelos empreendimentos durante 

a constru<;ao poderao ser preenchidas por popula<;ao proveniente de fora da regiao 

nao sendo, portanto, essas obras criadoras de novas empregos locais. 

d) A desapropria<;ao de terras produtivas implicara mudan<;as na vida 

econ6mica dos municipios e dos pequenos proprietaries, moradores e arrendatarios. 

Essa popula<;ao sera provavelmente deslocada para regi6es distantes e sofrera 

impacto, nao s6 em fun<;ao do forte significado cultural e afetivo que tern a liga<;ao 

coma terra, como tambem pelo rompimento de rela<;6es de vizinhan<;a. 

e) Durante o periodo de constru<;ao, altera<;6es de varias ordens ocorrerao, 

provocando transtornos a popula<;ao local: a aloca<;ao, na area, de trabalhadores 

solteiros que, em momentos de lazer, se dirigirao aos nucleio urbanos ou povoados 

pr6ximos e normalmente associarao ao lazer, nessas situa<;6es, o alcoolismo, a 

prostitui<;ao e a violencia. 

f) As obras das represas produzirao acidentes de trabalho, aumento de 

doen<;as sexualmente transmissiveis e da violencia. Esses fenomenos resultarao em 

urn aumento de demanda por servi<;os de saude, pressionando a infra-estrutura 

existente. A possivel ampla dispersao das infec<;6es intestinais pode trazer aumento 

da mortalidade infantil. 
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g) 0 incremento do trafego, sobretudo de vefculos pesados, podera 

acarretar urn aumento de acidentes de transito. 

h) A restric;ao de areas normalmente utilizadas para o lazer, principalmente 

os ranchos de pesca, e outra conseqOencia dos empreendimentos. 

i) 0 enchimento dos reservat6rios levara a urn aumento dos acidentes com 

animais pec;onhentos. 

j) Uma vez cheio o lago, havera a formac;ao de ambientes propfcios a 
proliferac;ao de diversos outros vetores, como os de febre amarela, malaria, 

esquistossomose, doenc;a de Chagas, leishmaniose, etc. 

k) Do ponto de vista economico, a construc;ao das hidreletricas podera 

criar potencial para promover o desenvolvimento regional, desde que se criem 

condigoes e incentives para atrac;ao de investimentos que poderao ser realizados 

em func;ao das vantagens locacionais. 

I) Ao termino das obras de implantac;ao das usinas, as cidades que 

receberem as vilas residenciais e os locais onde forem construidos os canteiros de 

obras disporao de uma infra-estrutura que podera ser reaproveitada sob diversas 

formas, a serem definidas. 

2.4.3.2 Centrais Termeletricas 

Os efluentes de uma termeletrica podem ser classificados basicamente em 

aereos, liquidos e s61idos. Os efluentes aereos sao aqueles que apresentam maior 

potencial poluidor. Os principais impactos ambientais negatives da gerac;ao 

termeletrica, segundo REIS (2003, p.127/131), sao: 

Efluentes aereos 

A gerac;ao de energia eletrica pelas centrais termeletricas e a segunda 

maior produtora dos gases-estufa e, portanto, de grande influencia no aquecimento 

global (Global Warming), perdendo apenas para o setor de transportes. REIS (2003, 

p. 127) 
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a) Di6xido de carbona (C02) 

E. o principal efluente aereo produzido no mundo, nao s6 pela gerac;ao de 

energia eletrica, mas tambem pelos transportes, atividades industriais e residenciais 

(para aquecimento). 0 C02 corresponde a 66% das emissoes mundiais de gases, 

dos quais 95% sao provenientes do hemisferio norte, ou seja, dos paises 

desenvolvidos. REIS (2003, p.128). 

Quando em excesso na atmosfera, o C02 e o principal causador do efeito 

estufa, que pode implicar o aquecimento o aquecimento global do planeta. Como e 
dissociavel em agua, a sua presenc;a na atmosfera, em combinac;ao com o acido 

carbonico, contribui para formac;ao de chuva acida. Seu excesso tambem pode 

causar dificuldades respirat6rias, principalmente em idosos e recem-nascidos. REIS 

(2003, p.128). 

b) 6xidos de enxofre (SO) 

0 enxofre presente no combustive! transforma-se, durante a combustao, 

em 6xidos de enxofre, principalmente di6xidos de enxofre (S02). Na atmosfera, o SO 

oxida-se dando origem a sulfatos e gotfculas de acido sulfurico. 

Dependendo de sua concentrac;ao na atmosfera, pode possibilitar o 

surgimento de chuva acida e outros efeitos ambientais a consideraveis distancias do 

local da emanac;ao. REIS (2003, p.128/129). 

c) Material particulado (MP) 

Uma parte das cinzas, formadas durante o processo de combustao ou 

presentes no combustive!, e arrastada pelo fluxo de gases para a chamine, sendo 

lanc;ada para a atmosfera. 0 material particulado afeta o meio ambiente pelos efeitos 

decorrentes de sua disposic;ao nos bens im6veis e suas benfeitorias, no sistema 

respirat6rio de pessoas e animais, em plantas e vegetais, na ac;ao sobre a 

visibilidade atmosferica e instalac;oes eletricas etc. REIS (2003, p.129). 

d) 6xidos Nitrogemio 

Sao formados durante o processo de combustao e dependem da 

temperatura, da forma da combustao e do tipo de queimadores das caldeiras. 

Derivam-se do nitrog€mio existente no combustive! e do ar utilizado para a 

combustao. Em concentrac;oes altas, o NOx provoca o agravamento de 

enfermidades pulmonares, cardiovasculares e renais, bern como a reduc;ao no 

crescimento das plantas e a queda prematura das folhas. REIS (2003, p.129) 
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e) Mon6xido de carbono e hidrocarbonetos 

0 maior perigo dos hidrocarbonetos decorre da sua reac;ao fotoqulmica 

com os 6xidos de nitrogemio, gerando compostos oxidantes. 0 mon6xido de carbone, 

por sua vez, e um item importante para o controle da eficiencia de operac;ao da 

caldeira, devendo portanto, estar sob constante monitoramento. Ambos sao emitidos 

devido a queima incompleta do combustive!. REIS (2003. p. 129) 

Efeitos liquidos 

Produzidos numa termeletrica, os efluentes Hquidos podem afetar fisica e 

lou quimicamente o solo e as aguas superficiais e subterraneas. Os principais 

efluentes Hquidos, segundo REIS (2003, p.129/130} sao: 

a) Sistema de Refrigerac;ao 

No caso de refrigerac;ao por circulac;ao direta, podem ocorrer problemas 

com a fauna e com a flora da fonte d'agua, em func;ao da elevac;ao da temperatura 

do efluente final em relac;ao ao captado. REIS (2003, p.129) 

b) Sistema de tratamento de agua 

Para produzir vapor, as termeletricas necessitam de agua tratada para sua 

operac;ao de desmineralizac;ao. Nesse tratamento de desmineralizac;ao sao 

utilizados produtos quimicos que resultam em efluentes potencialmente poluidores 

do solo, lenc;ol freatico, curses d'agua, etc. REIS (2003, p.130). 

c) Purga das caldeiras 

A formac;ao de incrustac;oes devido a presenc;a de sais na agua e um 

problema constante nas caldeiras a vapor, que pode ser minimizado quando se 

utiliza agua desmineralizada de alta qualidade misturada a produtos quimicos. A 

finalidade dessa combinac;ao e limitar a presenc;a de s61idos em suspensao no 

interior das caldeiras. REIS (2003, p.130) 

Essa purga e continua e em torno de 1% da vazao nas caldeiras com 

tubulao e visa a retirada de s61idos suspensos e excesso de produtos quimicos. 
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Esse efluente e potencialmente poluidor do solo, len<;ol freatico, cursos d'agua etc. 

REIS (2003, p.130). 

d) Uquido para limpeza de equipamentos 

Os depositos que se acumulam nos equipamentos de queima e de 

gera<;ao de vapor dificultam a troca de calor e necessitam de remo<;ao peri6dica com 

produtos quimicos Hquidos, potencialmente poluidores do meio ambiente. REIS 

(2003, p.130) 

Outros Efluentes 

Outros efluentes, como os provenientes de vazamento de tanques de 

combustfveis, rompimentos de selos de bombas, falhas de valvulas etc., podem ser 

poluidores, dependendo das suas caracterlsticas qulmicas. REIS (2003, p.130). 

a) Efluentes sanitarios e de drenagem 

Podem ser prejudiciais ao meio ambiente em fun<;ao de rea<;oes quimicas 

que podem prejudicar a faunae constituir-se em foco continuo de bacterias capazes 

de transmitir doen<;as. Sao constituldos pelos esgotos organicos, desejos sanitarios, 

lavagens de refeit6rios etc. REIS (2003, p.130). 

b) Efluentes so lidos 

Produzidos numa termeletrica, sao constituidos pelas cinzas e poeiras 

conseqOentes da opera<;ao da usina e podem afetar fisicas e/ou quimicamente o 

ambiente. REIS (2003, p.130). 

Cinzas: Residuos do processo de combustao sao de dois tipos: cinzas 

leves ou volantes (fly ash) ou cinzas pesadas (bottom ash). Nao devem ser 

abandonadas no meio ambiente, pois, com a ajuda da chuva e dos ventos, podem 

formar efluentes poluidores e contaminar a atmosfera, o solo e a agua. 

REIS (2003, p.131). 
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2.4.3.3 Sistemas Solares para Gerac;ao de Eletricidade 

Segundo REIS (2003, p.163), o uso direto da energia solar para satisfazer 

as necessidades energeticas humanas atuais e vantajoso porque o equilibria termico 

da Terra nao e perturbado. A instalac;ao de uma central solar na terra arida nao 

muda necessariamente o equilibria termico total. 0 solo desertico absorve luz por 

todo o espectro, mas em quantidades diferentes, dependendo da composic;ao 

qufmica da camada superficial e, portanto, de sua cor. 

A perturbac;ao termica ambiental provocada pela utilizac;ao da energia 

solar e, entao, muito mais fraca que a provocada energia fossil. lsso e igualmente 

valido para o efeito COz produzido pelo consumo de combustiveis. REIS (2003, 

p.162). 

2.4.3.4 Sistemas E61icos de Gerac;ao de Energia Eletrica 

0 impacto ambiental causado pelas turbinas e61icas existe, porem, alem 

de ser de outro tipo, e muito pequeno quando comparado com o de hidreletricas e 

termeletricas. Atualmente esses impactos, alem daquele causado pelo uso de 

baterias, s6 sao considerados mais seriamente em alguns poucos paises onde a 

questao ambiental se encontra mais avanc;ada. 

Destacam-se entre eles, REIS (2003, p.177): 

Ruido 

Os geradores e61icos produzem ruido, especialmente nas pas, que 

aumenta de acordo com a velocidade do vento. Embora poucos paises possuam 

normas quanto ao nivel de ruido, elas sao necessarias para garantir a aceitac;ao 

publica de turbinas de grande porte e assegurar que os fabricantes desenvolvam 

projetos com baixo nivel de ruido. REIS (2003, p.177). 
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Colisao de Passaros 

0 impacto das fazendas e61icas sobre a populagao local de passaros tern 

causado preocupagoes aos ecologistas. No entanto, segundo analises feitas nas 

fazendas e61icas, o numero de mortes de passaros por colisao com as turbinas e 

bern menor que aquele causado pelas linhas de alta tensao. REIS (2003, p.177). 

lmpacto Visual e Aceitagao Publica 

Em algumas areas pode haver conflitos entre preservar a paisagem 

natural e a necessidade de substituir uma fonte de origem fossil, que e bern mais 

danosa ao meio ambiente. Embora a solugao para essa questao nao seja facil, a 

exclusao de algumas areas no desenvolvimento de projetos e61icos pode minimizar 

esse impacto. REIS (2003, p.177). 

Limitagao de Uso do Espago Ocupado 

A aceitagao publica, mais crltica em projetos de grande porte, depende da 

educagao e da participagao nas decisoes locais. E importante que o publico receba 

toda informagao necessaria quanto as diversas fontes altemativas de energia, para 

que possa influir no processo decis6rio. 

2.4.3.5 Sistemas Hibridos 

Os sistemas hibridos representam uma forma importante de uso das 

energias renovaveis para aplicagao no planejamento descentralizado e no 

suprimento energetico de localidades isoladas. Combinando diversas fontes e 

considerando as caracteristicas especificas de cada uma delas e o perfil do 

consumo, tais sistemas buscam otimizar o uso global energetico. Dependendo das 

condigoes climaticas, assim como da estrutura regional, podem-se ter diferentes 

possibilidades de combinagoes. REIS (2003, p.183) 
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2.4.3.6 Energia dos Oceanos 

Energias das Mares 

0 aproveitamento de energia das mares pode trazer inumeros beneficios 

ambientais, pois a sua utilizac;ao, como substituic;ao a gerac;ao a partir de 

combustfveis f6sseis, pode evitar a emissao de C02 e carvao na atmosfera. Alem 

disso, a barragem pode proteger a costa na ocorrencia de tempestades maritimas. 

REIS (2003, p.187). 

No entanto, no projeto da barragem deve-se identificar cuidadosamente o 

impacto no ecossistema local antes da construc;ao da mesma. Deve-se analisar a 

qualidade da agua, o tipo de sedimentac;ao, peixes e aves marinhos. A construc;ao 

de barragens afeta o regime hidrodinamico do estuario, reduzindo tipicamente pela 

metade o alcance das mares, das correntes e da area intermare. lsso pode ter efeito 

na cadeia alimentar de aves, peixes e invertebrados. REIS (2003, p.187) 

Energias das Ondas 

A energia das ondas pode parcialmente substituir a energia proveniente 

das fontes f6sseis, portanto, pode contribuir para a reduc;ao das emissoes de gases 

na atmosfera. REIS (2003, p.189) 

Os poss1ve1s efeitos da sujeira das pinturas dos equipamentos no 

ecossistema local devem ser considerados. 0 ambiente costeiro pode ser afetado 

pela modificac;ao do clima das ondas locais, ou seja, a reduc;ao de energia das 

ondas, pelos equipamentos podem, em teoria, afetar a densidade e a composic;ao 

das especies dos organismos residentes. Os equipamentos podem oferecer perigos 

as embarcac;oes devido a sua reduzida altura sobre as aguas, tornando-o invisiveis 

a olho nu ou radar. REIS (2003, p.189) 

Energia proveniente do Calor dos Oceanos (Gradiente Termico) 

Sua operac;ao ocasiona varios efeitos ambientais, alguns diflceis de 

analisar. 0 grande fluxo de agua quente e fria poderia modificar os padroes locais ou 
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mesmo globais do tempo, embora a evidencia seja escassa. Outro problema 

relaciona-se com o di6xido de carbona contido nas aguas profundas do oceano que 

poderia ser liberado na atmosfera quando bombeado e aquecido no condensador. 

No entanto, a quantidade de di6xido de carbona liberada e muito inferior a uma 

planta a 61eo ou carvao equivalente. Esse sistema tambem pode afetar o 

ecossistema local devido a mudan9as provocadas na temperatura e na salinidade da 

agua. REIS (2003, p. 191 ). 

2.4.3. 7 Celulas a Combustive! 

. . 0 hidrogenio tern potencial para ser o combustive! menos poluidor. 

Quando queimado, o principal produto e a agua (H20). Os unicos poluentes 

resultantes da combustao do hidrogenio em ar sao os 6xidos de nitrogenio. Com 

queimadores cataliticos (que operam a baixas temperaturas, comparados aos 

sistemas de combustao), as emissoes de NOx poderiam ser reduzidas a niveis 

negligenciaveis; em celulas de combustive! o NOx poderia ser eliminado totalmente. 

Entre os varios transportadores de energia que podem ser derivados de fontes 

renovaveis, somente o hidrogenio e a eletricidade poderiam eliminar completamente 

as emiss6es prejudiciais no ponto de uso (algumas outras op96es, como o metanol 

derivado da biomassa e usado em celulas de combustive!, poderiam aproximar-se 

dessa meta). Se o hidrogenio for produzido por meio de recursos renovaveis, nao ha 

gera9ao de gases-estufa ou outros poluentes na produ9ao ou no uso da energia. 

2.4.4 Energia eo Desenvolvimento Sustentavel 

A questao energetica tern influenciado muito as mudan9as de paradigma 

que estao ocorrendo na humanidade, principalmente por dois motivos. Primeiro, o 

suprimento eficiente de energia e considerado uma das condi96es basicas para o 
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desenvolvimento economico. Segundo, varios desastres ecol6gicos e humanos das 

ultimas decadas tern rela<;ao intima como suprimento de energia, oferecendo assim 

a motiva<;ao e argumentos em favor do desenvolvimento sustentavel. REIS (2003, 

p. 4). 

Para que o setor energetico se tome sustentavel, e necessaria que seus 

problemas sejam abordados de forma hollstica, incluindo nao apenas o 

desenvolvimento e a ado<;ao de inova<;oes e incrementos tecnol6gicos, mas tambem 

importantes mudan<;as que vern sendo implementadas em todo o mundo. REIS 

(2003, p. 4). 

Urn fator de grande influencia nos cenarios energeticos e a implementa<;ao 

dos controles e a<;oes previstos na Conven<;ao do Clima, relacionada com o 

problema do aquecimento global. Em negocia<;oes recentes e acordadas em 

diversas reunioes, principalmente a partir do Protocolo de Kyoto em 1997, tern sido 

estabelecidas metas de controle de emissoes dos gases-estufa por determinados 

perfodos. Porem, nao se tern chegado a urn consenso global sobre o assunto, o que 

tern impedido a defini<;ao e implementa<;ao mais efetiva destes controles e a<;oes. 

Por enquanto, ha uma certa concordancia de que a responsabilidade mais direta por 

essas a<;6es e dos pafses desenvolvidos, que hoje sao os maiores emissores. REIS 

(2003, p. 8). 

2.4.4 Solu<;oes Energeticas para o desenvolvimento Sustentavel 

De urn modo geral, as solu<;oes energeticas voltadas ao desenvolvimento 

sustentavel hoje defendidas seguem determinadas linhas de referenda basica. REIS 

(2003, p.7): 

1. Almeja-se a diminui<;ao do uso de combustfveis f6sseis (carvao, oleo, gas) 

e maior uso de tecnologias e combustfveis renovaveis. 

2. E. necessaria aumentar a eficiencia do setor energetico desde a produ<;ao 

ate o consumo. Grande parte da crescente demanda energetica pode ser 
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suprida atraves dessas medidas, principalmente em paises desenvolvidos 

onde a demanda deve crescer de forma mais moderada. 

3. Mudan<;as no setor produtivo como urn todo sao vistas como necessarias 

para o aumento de efici€mcia no uso de materiais, transporte e 

combustiveis. 

4. 0 desenvolvimento tecnol6gico do setor energetico e essencial no sentido 

de desenvolver alternativas ambientalmente beneficas. lsso inclui tambem 

melhorias nas atividades de produ<;ao de equipamentos e materiais para o 

setor e explora<;ao de combustiveis. 

5. Politicas energeticas devem ser redefinidas de forma a fornecer a formagao 

de mercados para tecnologias ambientalmente beneficas e a cobrar os 

custos ambientais de alternativas nao-sustentaveis. 

6. lncentiva-se o uso de combustiveis menos poluentes. Num periodo 

transit6rio, por exemplo, o gas natural tern vantagens sobre o petr61eo ou 

carvao mineral por produzir menos emiss6es. 

2.4.5 Reparagao do Dano Ambiental 

Segundo SILVA (2005, p. 738), o § 3° do art. 225 da Constituigao Federal 

de 1988, ao mencionar que o infrator, titular de condutas e atividades consideradas 

lesivas ao meio ambiente, deve se sujeitar a: a) sansoes penais (de carater punitivo); 

b)sangoes administrativas (tambem de carater punitivo); e c) reparagao do dano 

causado por ele (com finalidade de recompor o que foi destruido, inutilizado ou 

prejudicado). Tal comando constitucional encontra-se evidenciado no art. 14 da Lei 

6.938, de 31.08.1981, o qual determina que, sem prejuizo das penalidades definidas 

pela legislagao federal, estadual e municipal, o nao cumprimento das medidas 

necessarias a preservagao ou corregao dos inconvenientes e danos causados pela 

degradagao da qualidade ambiental sujeitara os transgressores a multa simples ou 

diaria, a perda ou restrigao de incentives e beneficios fiscais concedidos pelo poder 

publico, a perda ou suspensao de participagao em linhas de financiamento em 

estabelecimentos oficiais de credito E a suspensao de sua atividade, bern como, 
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sem obstar a aplica9ao dessas penalidades, e obrigado, independente da existencia 

de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, 

afetados por sua atividade. 

2.5 NORMAS E RECOMENDACOES 

Segundo RIBEIRO (2005, apres. XXI Enconsel), o setor de energia 

eletrica se orienta pelas seguintes normas e recomenda96es: 

ISO 14.000 

A ISO - International Standardization for Organization e uma ONG, ou seja, 

uma Organiza9ao Nao Governamental, sediada em Genebra, fundada em 23 de 

fevereiro de 1947 como objetivo de ser o forum internacional de normaliza9ao, para 

o que atua como entidade harmonizadora das diversas agencias nacionais. 

0 objetivo geral da ISO 14.000 e fornecer assistencia para as 

organiza96es na implanta9ao ou no aprimoramento de urn Sistema de Gestao 

Ambiental (SGA). Ela e consistente com a meta de "Desenvolvimento Sustentavel" e 

e compatrvel com diferentes estruturas culturais, sociais e organizacionais. 

Urn SGA oferece ordem e consistencia para os esfor9os organizacionais 

no atendimento as preocupa96es ambientais atraves de aloca9ao de recursos, 

defini9ao de responsabilidades, avalia96es correntes das praticas, procedimentos e 

processos. 

SABOOO- Social Accountability Standart 8000 

BSD Brasil, em seu site, diz: 

Lan9ada em outubro de 1997 pela CEPAA - Council on Economics 

Priorities Accreditation Agency, atualmente chamada SAl - Social Accountability 
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International, organiza9ao nao-governamental norte-americana, a Social 

Accountability 8000 (SA8000)1 e o primeiro padrao global de certifica9ao de um 

aspecto da responsabilidade social de empresas. T em como foco a garantia dos 

direitos dos trabalhadores envolvidos em processos produtivos, promovendo a 

padroniza9ao em todos os setores de neg6cios e em todos os paises. 

Atualmente a SAl possui o papel de promover e estimular a 

implementa9ao da norma no mundo todo, alem de credenciar organiza96es 

qualificadas para certifica9ao. 

Dentre os beneflcios oferecidos pela obten9ao da certifica9ao SA8000, 

destacam-se: 

o Melhoria do relacionamento organizacional interno atraves da demonstra9ao da 

preocupa9ao com o trabalhador e do estabelecimento de condi96es adequadas de 

saude e seguran9a; 

o Mais informa9ao e, portanto, maior confiabilidade aos compradores; 

o Melhor gerenciamento da cadeia produtiva; 

o Seguran9a para a empresa e para seus investidores; 

o Consolida9ao da imagem e reputa9ao da empresa como socialmente responsavel. 

A implementa9ao da norma SA8000 dentro de uma organiza9ao e 

realizada atraves da defini9ao de urn sistema de gestao. 

As atividades previstas pelo sistema de gestao devem ser realizadas e 

auditadas internamente antes da solicita9ao de auditoria externa. E recomendavel 

que seja realizada uma pre-auditoria interna pela terceira parte certificadora2 antes 

da auditoria de certifica9ao. Tanto a auditoria interna quanto a pre-auditoria poderao 

requisitar a96es corretivas, realizadas antes da auditoria de certifica9ao. Na auditoria 

de certifica9ao sao entao realizadas as visitas de auditoria com a busca de 

evidencias objetivas do processo implementado, sendo as informa96es auferidas em 

entrevistas com funcionarios e stakeholders (partes interessadas). Segue o relat6rio 
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de auditoria com a recomendagao ou nao da certificagao. Se a empresa ja tenha 

obtido outro tipo de certificagao da serie ISO (IS09000 ou IS014000, por exemplo), 

e possivel utilizar e adaptar o mesmo sistema de gestao criado pela certificagao 

anterior, e ainda realizar auditorias integradas, diminuindo os custos sabre as 

mesmas. Obtida a certificagao, serao necessarias visitas semestrais de auditores 

para verificagao de cumprimento de metas estipuladas em pianos de agao. A 

certificagao se refere a tres anos, sendo que ap6s este periodo, deve-se solicitar 

uma nova certificagao. Somente ap6s a obtengao da certificagao e que deverao ser 

realizadas as atividades de marketing e divulgagao externa 

GRI- Global Reporting lniciative 

A Global Reporting Initiative (GRI) e uma instituigao global independente 

que esta desenvolvendo uma estrutura mundiatmente aceita para relata de 

sustentabilidade. Esta estrutura, chamada Diretrizes GRI, permite as empresas e 

outras organizagoes a preparar relat6rios sabre seu desempenho economico, 

ambiental e social, comparaveis entre si. 

A ultima decada viu uma proliferagao de ferramentas para ajudar 

organizagoes, especialmente de neg6cios, a gerenciar seu desempenho economico, 

ambiental e social. Estas ferramentas surgiram em varias formas, desde c6digos de 

conduta a sistemas de gestao e metodologias de avaliagao interna de desempenho. 

A GRI, em contraste, e uma estrutura externa de relata que permite 

organizagoes a comunicar: 

1) Agoes tomadas para melhorar desempenho economico, ambiental e social; 

2) os resultados de tais agoes; 3) estrategias futuras para melhoria. 

As Diretrizes nao governam o comportamento de uma organizagao. Ao 

inves disso, elas ajudam uma organizagao a descrever o resultado da adogao e 

aplicagao de c6digos, polfticas, e sistemas de gestao. 

A GRI pretende fornecer uma ferramenta de relata que tanto incorpora 

quanta complementa outras iniciativas. 
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0 uso das Diretrizes GRI e voluntario. Elas tern a intengao de ser 

aplicaveis a organizagoes de todos os tamanhos e tipos operando em qualquer local. 

As diretrizes centrais deste documento nao sao especificas a qualquer setor 

industrial. 

Ha varias maneiras de se usar as Diretrizes GRI. Uma organizagao pode 

escolher simplesmente utiliza-las para referencia informal ou aplicar as Diretrizes de 

urn modo incremental. Alternativamente, uma organizagao pode decidir relatar 

baseado no mais alto nivel "de concordfmcia". 

Ethos 

0 Institute Ethos de Empresas e Responsabilidade Social e uma 

organizagao nao-governamental criada com a missao de mobilizar, sensibilizar e 

ajudar as empresas a gerir seus neg6cios de forma socialmente responsavel, 

tornando-as parceiras na construgao de uma sociedade sustentavel e justa. Seus 

1176 associados - empresas de diferentes setores e partes - tern faturamento anual 

correspondente a cerca de 30% do PIB brasileiro e empregam cerca de urn milhao 

de pessoas, tendo como caracteristica principal o interesse em estabelecer padroes 

eticos de relacionamento com funcionarios, clientes, fornecedores, comunidade, 

acionistas, poder publico e com o meio ambiente. 

ldealizado por empresanos e executives oriundos do setor privado, o 

Institute Ethos e urn polo de organizagao de conhecimento, troca de experiencias e 

desenvolvimento de ferramentas que auxiliam as empresas a analisar suas praticas 

de gestao e aprofundar seus compromissos com a responsabilidade corporativa. E 
hoje uma referenda internacional no assunto e desenvolve projetos em parceria com 

diversas entidades no mundo todo. 

0 Institute Ethos trabalha em cinco linhas de atuagao: 

1. ampliagao do movimento de responsabilidade social empresarial (sensibilizagao e 

engajamento de empresas em todo o Brasil, articulagao de parcerias, sensibilizagao 
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da midia para o tema da RSE, coordena9ao da cria9ao do comite brasileiro do 

Global Compact etc): 

2. aprofundamento de praticas em RSE (lndicadores Ethos de RSE - incluindo 

versoes para micro e pequenas empresas e alguns setores da economia -, 

Conferencia Nadonal anual para mais de 1 mil participantes, constitui9ao de redes 

de interesse, promo9ao da publica9ao de balan9os sociais e de sustentabilidade, 

produ9ao de publica96es e manuais praticos); 

3. influenda sabre mercados e seus atores mais importantes no sentido de criar um 

ambiente favoravel a pratica da RSE (desenvolvimento de criterios de investimentos 

socialmente responsaveis com fundos de pensao no Brasil, desenvolvimento de 

programa de polfticas publicas e RSE, participa9ao em diversos conselhos 

governamentais para discussao da agenda publica brasileira). 

4. Articula9ao do movimento de RSE com politicas publicas: 

a) desenvolvimento de polfticas para promover a RSE e desenvolver marcos legais; 

b) promo9ao da participa9ao das empresas na pauta de polfticas publicas do 

Institute Ethos; 

c) fomento a partidpa9ao das empresas no controle da sociedade, por meio de 

acompanhamento e cobran9a das responsabiliodades legais, transparenda 

governamental e conduta etica; 

d) divulga9ao da RSE em espa9os publicos e eventos; 

e) estrutura9ao de processes de consulta a membros e parceiros da companhia. 

5. Produ9ao de informa9ao (pesquisa anual Empresas e Responsabilidade Social -

Percep9ao e Tendencias do Consumidor, produ9ao e divulga9ao de conteudo e um 

site de referenda sabre o tema na internet, coleta e divulga9ao de dados e casas 

das empresas, promo9ao do intercambio com entidades internacionais Hderes no 

tema da responsabilidade social) corporativa. E hoje uma referenda internadonal no 

assunto e desenvolve projetos em parceria com diversas entidades no mundo todo. 
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/base 

0 Institute Brasileiro de Analises Sociais e Economicas (lbase), criado em 

1981, e uma instituic;ao de utilidade publica federal, sem fins lucrativos, sem 

vinculac;ao religiosa e a partido politico. Sua missao e a construc;ao da democracia, 

combatendo desigualdades e estimulando a participac;ao cidada. 

Entre os temas e campos de atuac;ao que o lbase julga prioritarios estao o 

processo Forum Social Mundial, Alternativas democraticas a globalizac;ao, 

Monitoramento de politicas publicas, Democratizac;ao da cidade, Seguranc;a 

alimentar, Economia solidaria e Responsabilidade social e etica nas organizac;oes. 

Resolur;ao CFC 1003104 

Aprova a NBC T 15 - lnformac;oes de Natureza Social e Ambiental, a partir 

de 2006. Esta norma estabelece procedimentos para evidenciac;ao de informac;oes 

de natureza social e ambiental, com o objetivo de demonstrar a sociedade a 

participac;ao e a responsabilidade social da entidade. (Anexo 1). 

De acordo com esta Resoluc;ao, todas as entidades, independente de 

porte, que querem demonstrar a sociedade a sua responsabilidade social, devem 

divulgar lnformac;oes de Natureza Social e Ambiental. Folha CRCPR (2006, fevereiro 

n°29). 

Nenhuma empresa esta obrigada a faze-lo, porem, as que optarem pela 

apresentac;ao devem adotar as regras estabelecidas pela NBC T 15. De acordo com 

o item 1.5.1.3. da Resoluc;ao CFC n°. 1.003/04: "A Demonstrac;ao de lnformac;oes de 

Natureza Social e Ambiental, ora institulda, quando elaborada, deve evidenciar os 

dados e as informac;oes de natureza social e ambiental da entidade, de acordo com 

os procedimentos determinados por esta norma". Folha CRCPR (2006, fevereiro 

n°29). 
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NPA 1111996 -lbracon- Balam;o e Ecologia 

Este pronunciamento tem por objetivo estabelecer os liames entre a 

Contabilidade e o Meio Ambiente, tendo em vista que, como as demais Ciencias, 

incumbe-lhe tambem, participar dos esfor9os em favor da defesa e prote9ao contra a 

polui9ao e as agress6es a Vida Humana e a Natureza. {Anexo IV) 

Parecer CVM 15187 e 24192 

A Comissao de Valores Mobiliarios (CVM) publicou o Parecer de 

Orienta9ao 15/87, em que sugere uma nota no Relat6rio da Administra9ao quanto 

aos investimentos efetuados a favor do meio ambiente. 

0 parecer tem por objetivo orientar todas as companhias abertas e 

respectivos auditores independentes sobre a elabora9ao e publica9ao das 

demonstra96es financeiras, notas explicativas, relat6rio de administra9ao e parecer 

de auditoria. 0 Capitulo 4 faz referenda a este parecer e suas recomenda96es. 

ONU-1989 

A ONU fez algumas recomenda96es que desde que postas em pratica, 

auxiliam a gera9ao de informa96es de grande valia para os usuarios, conforme ja 

mencionadas no capitulo 2, em Relat6rio da Administra9ao. 

2.6 GESTAO AMBIENTAL 

Gestao Ambiental e o sistema que inclui a estrutura organizacional, 

atividades de planejamento, responsabilidades, praticas, procedimentos, processos 

e recursos para desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e manter a 
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poHtica ambiental. E. o que a empresa faz para minimizar ou eliminar os efeitos 

negativos provocados no ambiente por suas atividades. TINOCO e KRAEMER (2004, 

p.109). 

E. a forma pela qual a organizagao se mobiliza, interna e externamente, 

para a conquista da qualidade ambiental de uma atividade. TINOCO e KRAEMER 

(2004, p.1 09). 

2.6.1 Sistema de Gestao Ambiental (SGA) 

Os sistemas de gestao ambientais (SGA) atuais originaram-se do 

desenvolvimento de sistemas de qualidade. Constituem-se em instrumentos de 

gestao que possibilitam a uma organizagao de qualquer dimensao ou tipo controlar o 

impacto de suas atividades no ambiente. TINOCO e KRAEMER (2001, p.120). 

Urn sistema de gestao ambiental pode ser definido como urn conjunto de 

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

relacionamento de suas atividades, visando a eliminagao ou minimizagao dos 

impactos ao meio ambiente, por meio de ag6es preventivas ou medidas mitigadoras. 

TINOCO e KRAEMER (2001, p.121). 

Na implantagao do SGA, deverao ser identificados todos os aspectos 

pertinentes a atividade, produtos e servigos das organizag6es e os impactos 

significativos que poderao provocar no meio ambiente. Essa identificagao pode ser 

realizada atraves de uma revisao inicial, englobando pelo menos as seguintes areas: 

TINOCO e KRAEMER (2001, p.121). 

• Legislagao e outros instrumentos legais e normativos; 

• Aspectos ambientais; 

• Analise das praticas e procedimentos de gestao ambiental; 

• Avaliagao dos incidentes/acidentes previa. 
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Para institucionaliza9ao da gestao ambiental na organiza9ao, e preciso 

ressaltar algumas condi96es ou principios em que ela devera basear-se. As etapas 

de urn SGA podem ser apresentadas sob a forma de principios: TINOCO e 

KRAEMER (2001, p.121 ). 

Polftica do ambiente: e a posi9ao adotada por uma organiza9ao relativamente ao 

ambiente, traduzindo-se numa especie de comprometimento com questoes do 

ambiente, numa tentativa de melhoria continua dos aspectos ambientais (Anexo II); 

Planejamento: o sucesso de urn born SGA, requer urn born planejamento. Devem-se 

identificar aspectos ambientais e avaliar seu impacto no meio ambiente; 

lmplementagao: as regras, responsabilidades e autoridades devem estar definidas, 

documentadas e comunicadas a todos, de forma a garantir sua aplica9ao. 

Os SGA nao sao obrigat6rios, ou seja, nao ha Jegisla9ao de qualquer nfvel 

em qualquer Iugar no mundo, que obrigue uma organiza9ao produtiva a desenvolver 

o SGA. Contudo, o comercio internacional cada vez mais vern estabelecendo como 

condi9ao de comercializa9ao de produtos e servi9os a certifica9ao formal dos 

fornecedores em gestao ambiental. TINOCO e KRAEMER (2001, p.123). 

2.7 ORGAO REGULADOR: ANEEL - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA 

ELETRICA 

A Agencia Nacional de Energia Eletrica - ANEEL, autarquia em regime 

especial, vinculada ao Ministerio de Minas e Energia - MME , foi criada pela Lei 

9.427 de 26 de Dezembro de 1996. Tern como atribui96es: regular e fiscalizar a 

gera9ao, a transmissao, a distribui9ao e a comercializa9ao da energia eletrica, 

atendendo reclama96es de agentes e consumidores com equilibrio entre as partes e 

em beneficio da sociedade; mediar os conflitos de interesses entre os agentes do 

setor eletrico e entre estes e os consumidores; conceder, permitir e 

autorizar instala96es e servi9os de energia; garantir tarifas justas; zelar pela 
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qualidade do servi~o; exigir investimentos; estimular a competi9ao entre os 

operadores e assegurar a universaliza~ao dos servi~os. 

Segundo a AN EEL, o Brasil possui no total 1.543 empreendimentos em 

opera~ao, gerando 94.700.530 kW de potencia. 

Esta prevista para os pr6ximos anos uma adi~ao de 26.945.185 kW na 

capacidade de gera~ao do Pais, proveniente dos 71 empreendimentos atualmente 

em constru~ao e mais 503 outorgadas. 

T ABELA 1 - Capacidade lnstalada por Estado 
(Usinas de divisa computadas em ambos os Estados) 



TABELA 2 - Capacidade lnstalada no Pais 94.700.530,45 
(Usinas localizadas em divisa consideradas em urn estado) 

FONTE: http://www.aneel.gov.br/Banco de lnformat;6es de Gerat;ao 

2. 7.1 Responsabilidade Social 

60 

Conforme a AN EEL, sobre a Responsabilidade Social das concessionarias 

de energia eletrica, diz que: 

"Como toda organizat;ao empresarial, as concessionarias e 

permissionarias de energia eletrica inserem-se no contexto social e ambiental de 

onde extraem os recursos necessaries a realizat;ao das suas atividades economicas 

(insumos naturais, mao-de-obra, infra-estrutura basica das cidades), e ao realizarem 

os seus servit;os, promovem mudant;as sociais, economicas, culturais, e 

tecnol6gicas. A tomada de consciencia da atuat;ao e reflexos das suas atividades 

empresariais, nesse contexto, constitui a sua Responsabilidade Social. 

No ambito do Setor Eletrico, especialmente por se tratar de urn servit;o 

publico prestado sob o regime de concessao, a analise dessa responsabilidade deve 

ser ainda mais ampliada, passando pela compreensao de que a presta«;ao desses 
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servigos tern de atender prioritariamente ao interesse publico, ja que toda concessao 

ou permissao pressup6e a presta9ao de urn servigo adequado que satisfaga as 

condigoes de regularidade, continuidade, eficiencia, seguranga, atualidade, 

generalidade, cortesia e modicidade das tarifas, conforme disp6e a Lei no 8.987/95. 

Consciente dessa nova ordem social, que vern mobilizando, a partir da 

decada de 90 diversos segmentos empresariais no sentido de solucionar o grave 

problema da pobreza, exclusao social e degradagao ambiental, as Concessionarias 

e Permissionarias do Servigo Publico de Energia Eletrica, numa atitude pioneira, 

vern elaborando, obrigatoriamente, por forga de dispositive regulamentar, a partir do 

exerclcio de 2002, o Relat6rio Anual de Responsabilidade Empresarial, em 

conformidade com as orientag6es constantes do Manual de Contabilidade do 

Servigo Publico de Energia Eletrica, instituido pela Resolugao ANEEL n°. 444, de 26 

de outubro de 2001. 

0 Relat6rio Anual de Responsabilidade Empresarial contempla urn 

conjunto de informag6es, dentre as quais se insere o demonstrative contabil: 

Balango Social. A elabora9ao do Balango Social de uma concessionaria tern como 

condigao primeira o reconhecimento de que as empresas nao estao somente 

comprometidas com seus proprietaries, mas com a produgao do bern estar de toda 

uma sociedade. 

Os indicadores do Balango Social evidenciam os recursos empresariais 

destinados as ag6es de responsabilidade interna (foco nos empregados e seus 

dependentes) e externa (foco no meio ambiente e nas ag6es sociais), de forma a 

medir o desempenho da cidadania empresarial nessas dimens6es". 

2.7.2 M.C.S.P.E.E- Manual de Contabilidade do Servi9o Publico de Energia Eletrica. 

A Resolugao ANEEL N°. 444, DE 26 DE OUTUBRO DE 2001 lnstitui o 

Manual de Contabilidade do Servigo Publico de Energia Eletrica, englobando o 
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Plano de Contas revisado, com instru~oes contabeis e roteiro para elabora~ao e 

divulga~ao de informa~oes economicas e financeiras. 

0 M.C.S.P.E.E. no item 6. Plano de Contas dos Servi~os Publico de 

Energia Eletrica, no subitem 6.3 lnstru~oes Contabeis, diz que: 

Questoes Ambientais (6.3.1.4) 

1. As concessionarias e permrssronanas deverao manter registros 
suplementares que permitam identificar todos os gastos com o Meio 
Ambiente, seja no Resultado do Exerdcio, no Ativo Permanente ou no 
Passivo, devendo mencionar em nota explicativa as demonstra~6es 
contabeis os detalhes dos aspectos envolvidos: investimentos previstos e 
realizados, estudos, projetos etc. 

2. Os gastos relacionados com as a<;6es ambientais de prote~ao, 
monitoramento, recupera~ao ou compensa~ao dos impactos s6cio
ambientais, bern como os gastos com Reflorestamento e Esta~oes de 
Piscicultura para atender as necessidades de Prote~ao e Recupera~ao 
Ambiental, serao registrados conforme segue: 

(a) nas instala~oes de usinas hidraulicas, quando em servi~o, serao 
alocados na subconta 132.01.1.1.03 - Gera~ao - Usinas - lmobilizado 
em Servi~o - Reservat6rios, Barragens e Adutoras, e, quando em curso, 
serao alocados na subconta 132.01.1.9.03 - Gera~ao - Usinas -
lmobilizado em Curso - Reservat6rios, Barragens e Adutoras, como 
custo do reservat6rio; 

(b) nas instala~oes de usinas termicas, quando em servi~o, serao 
alocados nas subcontas 132.01.1.1.04 - Gera~ao - Usinas - lmobilizado 
em Servi~o - Edifica~oes, Obras Civis e Benfeitorias e 132.01.1.1.05 -
Gera~ao - Usinas - lmobilizado em Servi~o - Maquinas e Equipamentos, 
e, quando em curso, nas subcontas 132.01.1.9.04 - Gera~ao - Usinas -
lmobilizado em Curso - Edifica~oes, Obras Civis e Benfeitorias e 
132.01.1.9.05 - Gera~ao - Usinas - lmobilizado em Curso- Maquinas e 
Equipamentos; 

(c) nas instala~oes de transmissao, quando em servi~o, serao alocados 
nas subcontas 132.02.1.1.04 - Transmissao - Rede Basica -
lmobilizado em Servi~o - Edifica~oes, Obras Civis e Benfeitorias e 
132.02.1.1.05- Transmissao - Rede Basica - lmobilizado em Servi~o -
Maquinas e Equipamentos, e, quando em curso, nas subcontas 
132.02.1.9.04 - Transmissao - Rede Basica - lmobilizado em Curso -
Edifica~oes, Obras Civis e Benfeitorias e 132.02.1.9.05 - Transmissao 
- Rede Basica - lmobilizado em Curso - Maquinas e Equipamentos; 

(d) nas instala~oes de distribui~ao, quando em servi~o, serao alocados 
nas subcontas 132.03.1.1.04 - Distribui~ao - Linhas, Redes e 
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Subesta~oes - lmobilizado em Servi~o - Edifica~oes, Obras Civis e 
Benfeitorias e 132.03.1.1.05- Distribui~ao - Linhas, Redes e 
Subesta~oes - lmobilizado em Servi~o - Maquinas e Equipamentos, e, 
quando em curso, nas subcontas 132.03.1.9.04 - Distribui~ao - Linhas, 
Redes e Subesta~oes - lmobilizado em Curso - Edifica~oes, Obras 
Civis e Benfeitorias e 132.03.1.9.05 - Distribui~ao - Linhas, Redes e 
Subesta~oes - lmobilizado em Curso - Maquinas e Equipamentos; e 

(e) os gastos de conserva~ao serao registrados na subconta 615.01.1.1 -
Gera~ao - Usinas - Gusto de Opera~ao; quando transmissao, na 
subconta 615.02.1.1 - Transmissao - Rede Basica - Gusto de 
Opera~ao; e, quando distribui~ao, na subconta 615.03.1.1 -
Distribui~ao - Linhas, Redes e Subesta~oes - Gusto de Opera~ao. 

Com rela~ao a contingencias relacionadas ao meio ambiente, devem ser 
observados os aspectos referentes a registro de provisoes e divulga~ao 
mencionados na lnstru~ao Contabil6.3.22- Provisao para Contingencias. 

No item 9.1.3 Roteiro para Elabora~ao e Divulga~ao de lnforma~oes 

Contabeis, Economico-Financeiras e Sociais - Orienta~oes Gerais - Relat6rio da 

Administra~ao, item 2, subitem 2, diz que: 

Estudo da ONU (2) 

A Comissao de Corpora~oes Transnacionais da ONU (Na~oes Unidas), 
por meio do Grupo lntergovernamental de Especialistas em Padroes 
lnternacionais de Contabilidade e de Relat6rio, estudou o assunto 
Relat6rio da Administra~ao com profundidade e, em mar~o de 1989, 
chegou a diversas conclusoes a respeito, publicadas pelo Conselho 
Economico e Social da ONU. 

T a is orienta~oes sao de muito interesse por sua validade tecnica e 
importfmcia, podendo ajudar a orientar na elabora~ao do Relat6rio de 
Administra~ao de qualquer concessionaria ou permissionaria, motivo pelo 
qual as informa~oes contidas nesse roteiro foram tambem balizadas 
naquelas conclusoes. 

Dessa forma, a presta~ao de contas dos atos praticados e as expectativas 
sobre desempenhos futuros e que devem nortear a elabora~ao desse 
relat6rio. Para tanto, os administradores devem se valer de informa~6es 
coerentes com a situa~ao espelhada nas demonstra~oes contabeis e em 
dados consistentes para corroborar suas previsoes. 

0 relat6rio deve ser um forte instrumento de comunica~ao entre a 
concessionaria ou permissionaria, seus acionistas e ambiente regulat6rio 
e social na qual esteja inserida, uma vez que sua adequada elabora~ao 
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proporcionara tomadas de decisoes de melhor qualidade. 

Evidentemente, devemos considerar nessa divulgagao a relacao 
custo/beneficio da informacao, bern como a necessidade de manter sigilo 
sobre certos aspectos comerciais ou estrategicos de areas sensfveis. 

Ainda no item 9.1.3 Roteiro para Elaboracao e Divulgacao de lnformacoes 

Contabeis, Economico-Financeiras e Sociais - Orientacoes Gerais - Relat6rio da 

Administracao, item 5, subitem g, diz que: 

Protecao ao meio ambiente (g) 

Pelo fato de as discussoes em torno da protecao a ecologia estarem se 
desenvolvendo de forma cada vez mais acelerada, este item passa a ser 
significative em termos de divulgacao. Para isto, deve ser feita uma 
descricao dos investimentos efetuados, mencionando-se o objetivo das 
inversoes e o respective valor dos gastos envolvidos para controle do 
meio ambiente (gastos com purificacao de dejetos, de gases, etc.) e outros. 



65 

3. 0 QUE AS EMPRESAS DE ENERGIA DIVULGAM NO BRASIL 

3.1. PROGRAMAS DESENVOLVIDOS POR ALGUMAS CONCESSIONARIAS 

BRASILEIRAS 

3.1.1. Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG 

Conforme lnforma<;6es divulgadas pelo do site 

<http://www.cemig.eom.br/>. Acesso em 31 mai.2006. Sao os seguintes Programas 

de Gera<;ao, da concessionaria: 

• UHE- NOVA PONTE- Preservac;ao ambiental em todas as areas de trabalho 

• EDUCACAO AMBIENTAL - Programas de conscientiza<;ao e preserva<;ao do 

meio ambiente. 

• PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL NAS ESTACOES AMBIENTAIS DE 

PETIEIGARAPE 

• MATAS CILIARES- Reflorestamento- Protegem as margens dos rios, evitando 

o processo erosivo; 

• LIMNOLOGIA E QUALIDADE AGUA - SISAGUA - SISTEMA CEMIG DE 

CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA DOS RESERVATORIOS 

• TRANSPOSICAO DE PEIXES - Sistemas para Transposi<;ao de Barragens por 

Especies de Peixes de Piracema - Permite aos peixes de piracema alcan<;arem 

seus locais de desova ou alimenta<;ao. 

3.1.2 Companhia Paranaense de Energia Eletrica - COPEL 

Dois grandes exemplos de como e realizado o trabalho com o meio 

ambiente pela Copel sao as usinas Governador Ney Aminthas de Barros Braga 



66 

(Segredo) e Saito Caxias Conforme lnformag6es extrafdas pelo site 

http://www. copel.com/pagcopel. nsf acesso 05/06/2006. 

Usina de Saito Caxias 

A Usina Hidreletrica de Saito Caxias e o primeiro projeto, no setor brasileiro de 

energia eletrica, construido atraves dos mais modernos padr6es ambientais, 

passando por todos os estagios do processo de licenciamento de acordo com a 

legislagao. As iniciativas de maior importancia dentre os 26 pianos e programas 

ambientais foram as seguintes: 

• Participagao publica - Foi formado um grupo de estudos multidisciplinares, o Gem

ex, com a participagao de 150 entidades ambientais, educacionais, religiosas, 

sindicatos rurais, comunidades atingidas e autoridades municipais, estaduais e 

federais. 0 objetivo foi a discussao e a aprovagao, de forma mais ampla e 

transparente, de todas as ag6es a serem implementadas. 

• Programa de reassentamento - lmplementado, pioneiramente, atraves de duas 

modalidades: Reassentamento propriamente dito ou Carta de Credito, feito com 993 

famflias atingidas, em dez projetos, numa area de 18.593 hectares, com infra

estrutura de cada propriedade, das comunidades originadas e liberagao de 398 

cartas de credito, com acompanhamento e orientagao as famllias reassentadas. 

• Programa de desapropriagao - lmplementado com a elaboragao e indenizagao de 

mais de 4000 laudos administrativos de avaliag6es, com o acompanhamento e 

monitoramento da populagao atingida, inclusive quanto a pesquisa dos valores 

praticados. 

• Preservagao da biodiversidade local - Foi criada a Reserva Ecol6gica do Rio 

Guarani. Alem disso, foram realizados o resgate da fauna selvagem, o 

acompanhamento da fauna ictiol6gica e o monitoramento da qualidade da agua. 

• A96es de mitiga9ao nos nove municipios da area de influencia - Atraves de 

reformas das infra-estruturas municipais e a96es voltadas ao desenvolvimento 

economico. 

• Estudos e resgate arqueol6gico 
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Usina Governador Ney Aminthas de Barros Braga (Segredo) 

0 Relat6rio de lmpacto Ambiental da Usina Governador Ney Braga foi o primeiro a 

ser elaborado no pais. Ele esta nos padroes dos trabalhos encontrados nas nagoes 

mais desenvolvidas em termos de relacionamento com o ambiente. As iniciativas de 

maior importancia foram as seguintes: 

• Quatro reassentamentos- Com quase 200 familias beneficiadas. 

• Criagao de hortos - Na area florestal, a Capel tem desenvolvido pesquisas de 

mudas de aproximadamente 450 especies nativas para paisagismo e recuperagao 

das areas atingidas, a partir de hortos nessa Usina e nas usinas GBM e Mourao. 

• Estudos em ictiologia e aqOicultura experimental - T em sido desenvolvido um 

trabalho de monitoramento nos aspectos da qualidade da agua e ictiofauna. Os 

estudos sao voltados a correta administragao pesqueira e a um programa de 

produgao e desenvolvimento de especies nativas do rio lguagu. Na outra unidade de 

produgao de alevinos, Capivari, a produgao e totalmente dirigida para o fomento da 

piscicultura. 

• Fundagao e manutengao do Museu Regional do lguagu- Seu objetivo eo resgate 

hist6rico ambiental e antropol6gico do vale do rio lguagu. 

• Criagao da Estagao Ecol6gica Rio dos Touros 

3.1.3. Companhia Hidro Eletrica do Sao Francisco- CHESF 

Conforme divulgado pelo site http://www.chesf.gov.br/, acesso em 

05/06/2006, a Companhia Hidro Eletrica do Sao Francisco- CHESF, em sua hist6ria 

de atuagao na Regiao Nordeste na area de geragao e transmissao de energia, tem a 

constante preocupagao de compatibilizar a expansao, implantagao e operagao do 

seu sistema com a preservagao e conservagao do meio ambiente, e o usa 

sustentavel dos recursos naturais. 

Nas areas de influencia de suas obras, a CHESF promove agoes de incentive a 

realizagao de pesquisas e implantagao de programas ambientais, nao se limitando 

as exigencias legais, realizando verdadeira e exemplar agao que ratifica o 

compromisso da Empresa com a conservagao do nosso patrimonio ecol6gico. 
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Em completa sintonia com sua PoHtica Ambiental, a CHESF, desenvolve 

at;6es ambientais em diversas linhas de atuac;ao: 

EDUCACAO E SAUDE: At;6es de educat;ao e saude ambiental com a comunidade, 

na perspectiva de contribuir para a participat;ao ativa da populat;ao no processo de 

preservat;ao ambiental , bern como na reflexao sobre os problemas ambientais e o 

seu rebatimento na saude e qualidade de vida, envolvendo as areas de: Vioh~ncia 

Sexual, Violemcia Flsica, DST e AIDS, Doent;as de veiculat;ao hfdrica, Tratamento 

do lixo, Higiene e Saude Bucal, Medicina alternativa I Plantas Medicinais, Prevent;ao 

de acidentes com animais pet;onhentos. 

MONITORAMENTO DE ECOSSISTEMAS AQUATICOS: Visa assegurar a qualidade 

dos ecossistemas aquaticos, garantindo as condit;6es necessarias para o equilfbrio 

ambiental, envolvendo as areas de: Limnologia e Qualidade da Agua, Aquicultura 

em Tanques-rede, Monitoramento da Cunha Salina, Monitoramento e Conservat;ao 

da Fauna Aquatica. 

MONITORAMENTO DA FLORA E DA FAUNA: At;6es de recuperat;ao e 

conservat;ao do ecossistema terrestre, envolvendo as areas de: Recuperat;ao de 

Areas Degradadas, Recuperat;ao e conservat;ao de Matas Ciliares, Manutent;ao de 

Sementeiras de Especies Nativas, Levantamento Florfstico, criat;ao de Banco 

Genetico da Caatinga, lmplantat;ao de Barreira Vegetal, Paisagismo e Parques 

Ecol6gicos, Monitoramento de Aves e Animais Nativos. 

MONITORAMENTO DE RESiDUOS PERIGOSOS: No que concerne ao manejo de 

produtos perigosos, a CHESF, por competencia de seu Departamento de Meio 

Ambiente - DMA, atraves do seu Nucleo de Resfduos e Riscos Ambientais- RRA, 

vern implementando procedimentos e estabelecendo normas para manuseio, 

operat;ao, manutent;ao, transporte, armazenamento e descarte final de seus 

passivos ambientais, de modo a assegurar o atendimento as exigencias da 

Legislat;ao Ambiental vigente no pais. 

Dentro deste contexto, o DMAINRRA destaca a realizat;ao do descarte de 100% do 

passivo de ascarel estocado nos Depositos de Guarda Temporaria, 85% do passivo 

de baterias de chumbo-acido das Gerencias Regionais, 100% do passivo de bauxita 
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contaminada com 61eo mineral estocado na SE Mirueira, 20% do passive de 

agrot6xicos dos Projetos lrrigados e 100% do passive de 61eo isolante estocado na 

Estagao de tratamento de 61eo do Bongi. 

Realiza, tambem, Campanhas de Divulgagao de lnstrugoes Normativas sobre 

Baterias e Ascarel, nas suas diversas Gerencias de Operagao, contribuindo para a 

disseminagao de uma consciencia ambiental entre os funcionarios da Empresa. 

PROGRAMAS CUL TURAIS: Resgate e preservagao do patrim6nio s6cio cultural, 

como por exemplo, Salvamento Arqueol6gico, Preservagao do Patrim6nio Hist6rico, 

em areas de influencia da implantagao dos empreendimentos. 
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4. DIVULGACAO E TRANSPARENCIA DE INFORMACOES AMBIENTAIS 

4.1 FORMAS DE EVIDENCIA<;AO 

Segundo TINOCO e KRAEMER (2004, p.254), as principais formas de 

evidenciagao pelas entidades sao: 

a) forma e disposigao dos demonstrativos contabeis e formais; 

b) informagao entre parenteses; 

c) notas explicativas; 

d) quadros e demonstrativos suplementares; 

e) comentarios do auditor; 

f) relat6rio do conselho de administragao e da diretoria. 

Os autores continuam dizendo; a Comissao de Valores Mobiliarios (CVM), 

reconhecendo a necessidade imperiosa de dotar os usuarios da informagao das 

companhias abertas de informagao mais adequada, em seu Parecer de Orientagao 

n°. 15, de 28-12-1987, recomenda as seguintes divulgag6es em Relat6rio da 

Administragao, TINOCO e KRAEMER (2004, p.255): 

a) descrigao dos neg6cios, produtos e servigos; 

b) comentarios sobre a conjuntura economica geral; 

c) recursos humanos; 

d) investimentos; 

e) pesquisa e desenvolvimento; 

f) novos produtos e servigos; 

g) protegao ao meio ambiente; 

h) reformulag6es administrativas; 

i) investimentos em controladas e coligadas; 

j) direitos dos acionistas e dados do mercado; 

I) perspectivas e pianos em curso e os futuros; 

m) empresas investidoras; e 

n) considerag6es finais. 
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Observamos que o Parecer de Orientagao n°. 15/87 sugere uma nota no 

RA, quanto aos investimentos efetuados em prol do meio ambiente, nao os detalha, 

e apenas uma referente a recursos humanos, todavia sem identifica-los e nada mais. 

Esse parecer, que ja tern 15 anos, sem que outro mais amplo tenha surgido, nao 

atendendo aos interesses dos stakeholdrs, contribuindo para que o Mercado de 

Capitais nao se desenvolva no Brasil, conforme TINOCO e KRAEMER (2004, p.256). 

A Lei das Sociedades por Ag6es, Lei n°. 6.404/76, e ainda mais restrita 

quanto ao divulgar de forma geral, em nada, absolutamente nada, faz referencia ao 

meio ambiente. 

4.2 DIVULGA<;AO AMBIENTAL: 0 QUE AS EMPRESAS DEVEM DIVULGAR 

Conforme TINOCO e KRAEMER (2004, p.257), as empresas tern 

evidenciado seu envolvimento em quest6es ambientais, quer atraves da elaboragao 

do Balango Social, que contempla o balan9o ambiental, anexo as demonstrag6es 

contabeis, ou ainda, atraves de evidenciagao de sua insergao, em anexo a 

publicagao das demonstrag6es contabeis, alem da divulgagao em relat6rios 

ambientais ou relat6rios socioambientais. 

TINOCO e KRAEMER (2004, p.257) fazem ainda a seguinte observagao: 

"Vimos nesses relat6rios que a exigemcia externa, especialmente a 
SEC americana, para aquelas empresas que possuem titulos mobiliarios 
cotados na balsa de valores de Nova lorque, e muito mais rigorosa, extensa 
e profunda. Alem disso, os relat6rios socioambientais direcionados ao 
exterior sao auditados, o que nao ocorre com o disclosure divulgado no 
Brasil, independentemente de essa informa~;ao ser divulgada no corpo das 
demonstra~;oes financeiras, no relat6rio da administra~;ao, ou em relat6rios 
ambientais, ou socioambientais, como as empresas as vem designando 
ultimamente". 
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4.2.1 Relat6rios Ambientais 

Relat6rios ambientais, socioambientais, ou simplesmente suplementos 

ambientais, sao os meio que as empresas adotam para descrever e divulgar seu 

desempenho ambiental, compreendendo, de forma generica, o fornecimento de 

dados auditados ou nao, relatives aos eventos e impactos das atividades da 

empresa no meio ambiente e que envolvem, especificamente, riscos, impactos, 

polfticas, estrategicas, alvos, custos, despesas, receitas, passivos ou qualquer outra 

informac;ao relevante de seu desempenho ambiental, para todos aqueles que se 

interessam por esse tipo de informac;ao, seus parceiros sociais, permitindo-os 

entender seu relacionamento com a empresa reportada, conforme TINOCO e 

KRAEMER (2004, p.257). 

4.2.2 Global Reporting lniciative (GRI): 

lnfelizmente, segundo TINOCO e KRAEMER (2004, p.258), ainda existem 

ouc;as iniciativas em nlvel mundial para o estabelecimento de prindpios e normas 

que divulguem o disclosure ambiental. 0 GRI e uma dessas iniciativas de carater 

internacional, que vern buscando estabelecer algumas diretrizes para a elaborac;ao 

de relat6rios de sustentabilidade. 

De acordo com a GRI, segundo os mesmos autores, o conteudo do 

relat6rio de sustentabilidade compoe-se das seguintes diretrizes principais: 

1. declara~ao do presidente: deve-se recomendar uma descric;ao ou 

comentario dos elementos chaves do relat6rio; 

2. perfil da organiza~ao relatora: deve-se oferecer urn panorama geral 

da entidade relatora, bern como do escopo do relat6rio; 

3. documento sintese e indicadores de referencia: deve-se fornecer 

uma visao sucinta do relat6rio, permitindo uma visao equilibrada de seu 

conteudo; 
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4. visao e estrab~gia: deve ser exposta a visao de futuro da empresa e 

oferecida uma discussao de como sao integrados os desempenhos 

economico, social e ambiental; 

5. politicas, organiza~ao e sistemas de gestio: deve-se oferecer uma 

visao geral da estrutura de governancia e dos sistemas de gestao com o 

envolvimento das partes interessadas; 

6. desempenho: deve-se relatar uma visao geral dos indicadores 

utilizados no relat6rio e dos indicadores detalhados em termos ambientais, 

sociais, economicos ou integrados, se foro caso. 

4.3 USUARIOS DE INFORMACOES AMBIENTAIS 

Gada vez mais os usuaries requerem informa96es nao s6 economicas e 

financeiras, mas tambem sociais e ambientais. 

a) Credores 

Sao mencionadas tres maneiras em que as oportunidades e riscos podem 

ser transferidos para um credor, par isso ha a necessidade de informa96es, 

conforme TINOCO e KRAEMER (2004, p.265): 

• Aumento do risco de credito devido a multas punitivas par viola96es 

ambientais ou trabalhos de recupera9ao; aumento dos custos para 

canter a oposi9ao da opiniao publica; perda de neg6cios pela 

inabilidade de se adequar a normas ambientais exigidas. 

• Risco de deteriora9ao do valor da empresa, devido a contamina9ao de 

terras; obsolescencia de inventarios ou equipamentos pela introdu9ao 

de novas leis e normas ambientais; 

• Risco de obriga9ao direta, em que a legisla9ao responsabiliza as 

institui96es financeiras diretamente pelos danos ambientais associados 

com os clientes. 
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b) Companhias Seguradoras 

0 interesse das companhias seguradoras por informagoes ambientais e 

muito influenciado pelos possiveis custos para limpeza de locais contaminados por 

reslduos e poluigao ambientais, principalmente nos Estados Unidos da America. 

TINOCO e KRAEMER (2004, p.265). 

c) lnvestidores e gestores de fundos ambientais 

Embora a pratica de investimento em empresas ou fundos usando criterios 

ambientais seja mais recente, Skillius e Wemberg citados por TINOCO e KRAEMER 

(2004, p.266), destacam que a realizagao de investimentos ja teve seus momentos 

de resguardo por volta de 1920, quando as instituigoes religiosas evitavam 

aplicagoes em "a goes do pecado", como empresas ligadas ao alcool e ao tabaco. 

Hoje, sao varios os fundos que utilizam criterios ambientais na escolha de seus 

capita is. 

d) Analistas Financeiros 

Ao analista financeiro interessam as informagoes que lhe permitam avaliar 

o status ambiental da empresa com base em sua estrutura legal atual e futura. A 

avaliagao varia de acordo com o setor industrial e sua exposigao ao risco ambiental. 

Em geral, os analistas financeiros recomendam fundos a seus clientes, conforme 

TINOCO e KRAEMER (2004, p.266). 

4.4 EVIDENCIA<;AO DE INFORMA<;OES FINANCEIRAS NO RELATORIO 

ANUAL CONFORME 0 ISAR 

0 Jntergovemamental Working Group of Experts on lntemacional 

Standards of Accounting and Reporting (lsar) recomenda a estrutura de 

evidenciagao de informagoes ambientais, no relat6rio financeiro anual, conforme a 

seguir: 

Conforme UNCTAD-ISAR, apud Nossa (2002) citado por TINOCO e KRAEMER {2004, p.267). 



Elementos do Relat6rio Anual 

e Disclosure ambiental recomendado 

Relat6rio do presidente: 

Compromisso da companhia para melhoria continua. 

Melhorias significativas desde o ultimo relat6rio. 

Relat6rio segmento de neg6cios: 
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Dados do desempenho ambiental segmentado (se nao foram fornecidos no relat6rio 

ambiental). 

Melhorias nas areas-chaves desde o relat6rio anterior ambiental. 

Relat6rio Ambiental: 

Escopo da revista. 

Demonstragao da politica ambiental da companhia. 

Extensao de conformidade mundial. 

Quest6es ambientais-chaves expostas a companhia. 

Responsabilidade organizacional. 

Descrigao do sistema de gerenciamento ambiental e padr6es internacionais. (ex.: 

ICC, ISSO, Emas). 

Dados de desempenho segmentado baseado em: uso de energia, uso de material, 

emiss6es (C02, Nox, CFCs, etc.) e rota de destinagao de reslduo. 

Dados de setor especffico incluindo indicadores de desempenho ambiental (EPis). 

(incluindo EPis baseados em ecoefici€mcia). 

Dados financeiros em custos ambientais (energia, residuo, recuperagao, dotagao de 

pessoal, debitos e excepcionais ou redugao de valor, multas e penalidades, 

pagamento de impostos verdes, investimento de capital). 

Estimativas financeiras de recursos e beneffcios oriundos de esforgos para com o 

meio ambiente. 

Referencias cruzadas com outros relat6rios ambientais. 

Relat6rio de auditoria independente. 
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Relat6rio Financeiro e Operacional: 

Questoes ambientais-chaves expostas a companhia no curta para o media prazo e 

pianos para tratamento dessas questoes. 

Progresso na mudan9a de tratamento requerida por exigemcia legal futura. 

Nivel atual e projetado despesas ambientais. 

Problemas legais pendentes. 

Relat6rio da Diretoria: 

Demonstra9ao da poHtica ambiental (se nao foi fornecida em outro relat6rio). 

Disclosure de politicas contabeis: 

Estimativa de provisoes e contingencias. 

Polfticas de capitaliza9ao. 

Politicas de deterioriza9ao (apropria9ao). 

Politicas de recupera9ao de terras. 

Politicas de amortiza9ao. 

Demonstrac;ao do Resu/tado: 

Debitos ambientais excepcionais. 

Outros ·custos e beneficios ambientais (se nao foram evidenciados em relat6rio 

ambiental separado). 

Balanc;o Patrimonial: 

Provisoes ambientais. 

Custos Ambientais capitalizados. 

Recupera9oes esperadas. 

Notas Explicativas: 

Explica9oes sabre os passives ambientais contingentes. 

Outros: 

Oados ambientais tambem podem ser alocados nas demonstra9oes contabeis 

resumidas. 
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4.5. INDICADORES AMBIENTAIS E SOCIOECONOMICOS DO DESEMPENHO 
SUSTENTAVEL 

Conforme TINOCO e KRAEMER (2004, p. 271 ), a apresentagao de 

indicadores de desempenho ambiental e importante no processo de fornecer 

informagoes ao publico externo, a medida que 0 processo de transparencia passa 

pela padronizagao e utilizagao deste tipo de indicador, os quais permitem sintetizar 

as informagoes quantitativas e qualitativas relativas a seu desempenho ambiental. 

4.5.1 Tipos e Conceitos de lndicadores 

Os EPis (Environmental Performance Indicators), consistem em 

indicadores de processo, de sistemas e ecofinanceiros, podendo ainda ser divididos 

em outros dois tipos: os absolutos -quando sao itens simples, tais como o custo 

ambiental do periodo; e os relativos - que consistem em uma razao existente entre 

dois ou mais itens por periodo (por exemplo, o custo ambiental apresentado como 

urn percentual do faturamento), conforme TINOCO e KRAEMER (2004, p.272). 
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5. CONCLUSAO 

A partir da Rio-92, a no9ao de desenvolvimento sustentavel alastrou-se e 

estruturou-se. A no9ao e conceitos de sustentabilidade trazem como novo desafio os 

caminhos para a gestao ambiental. 

0 objetivo da gestao das quest6es ambientais e minimizar 0 impacto 

ambiental e social das empresas, tornando suas opera96es as mais adequadas 

possiveis no que se refere ao respeito a natureza e a vida. 

A sustentabilidade exige uma postura preventiva, que identifique tudo o 

que um empreendimento pode fazer de positivo, para ser maximizado, e de negativo 

para ser minimizado. Existe cada vez mais a consciemcia de que os recursos 

naturais sao esgotaveis, portanto, finitos se mal utilizados ou degradados. A gestao 

Ambiental passou a ser fator estrategico para a alta administra9ao das organiza96es, 

a exigemcia futura em rela9ao a preserva9ao do meio ambiente e a qualidade de vida 

devera intensificar-se. 

Avaliar prioritariamente as rela96es especificas de cada tecnologia a ser 

empregada na gercwao de energia eletrica com o ambiente, pode ate mesmo ser a 

razao do abandono de alguma alternativa. 

0 Sistema de Gestao Ambiental (SGA), uma vez implantado, permite as 

Geradoras de Energia Eletrica, o planejamento de suas atividades, visando a 

elimina9ao ou minimiza9ao dos impactos ao meio ambiente, por meio de a96es 

preventivas ou medidas mitigadoras. lncorporando a variavel ambiental na tomada 

de decisao, mantem uma postura de responsabilidade e respeito ao meio ambiente. 

A Contabilidade, como instrumento de informag6es deve registrar e 

evidenciar os gastos ambientais, das empresas, atendendo aos usuarios 

interessados na sua atua9ao sobre o meio ambiente. Verificando atraves de analise 

comparativa do resultado operacional com o percentual deste, aplicado em quest6es 

do meio ambiente e do social, o nivel de comprometimento da administragao. 
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As empresas que assumem uma gestao socialmente responsavel e a 

divulgam atraves de suas publica96es geram beneflcios para si pr6prias e para a 

sociedade, desta forma estao cumprindo sua parte na constru9ao de urn futuro 

melhor. E a contabilidade tern parte importante neste processo, registrando os fatos 

e gerando informa96es completas e adequadas para que as empresas atinjam seu 

objetivo junto aos interessados e toda a sociedade. 



6. ANEXOS 



Resolu~ao CFC no 1.003/04 

ANEXOI 

Aprova a NBC T 15- Informac;oes 
de Natureza Social e Ambiental 
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0 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercicio de 
suas atribui96es legais e regimentais, 

CONSIDERANDO que as Normas Brasileiras de Contabilidade e suas 
Interpreta96es Tecnicas constituem corpo de doutrina contabil que estabelece 
regras de procedimentos tecnicos a serem observadas quando da realiza9ao de 
trabalhos; 

CONSIDERANDO que a fonna adotada de fazer uso de trabalhos de 
institui96es com as quais o Conselho Federal de Contabilidade mantem rela96es 
regulares e oficiais esta de acordo com as diretrizes constantes dessas rela96es; 

CONSIDERANDO que o Grupo de Trabalho das Normas Brasileiras 
de Contabilidade, instituido pelo Conselho Federal de Contabilidade, atendendo 
ao que esta disposto no Art. 1° da Resolu9ao CFC no 751, de 29 de dezembro de 
1993, elaborou a NBC T 15- Inforrnayoes de Natureza Social e Ambiental. 

CONSIDERANDO que por se tratar de atribui9ao que, para o 
adequado desempenho, deve ser empreendida pelo Conselho Federal de 
Contabilidade em regime de franca, real e aberta coopera9ao com o Banco 
Central do Brasil, a Comissao de V alores Mobiliarios, o Instituto dos Auditores 
Independentes do Brasil, o Instituto Nacional de Seguro Social, o Ministerio da 
Educa9ao, a Secretaria Federal de Controle, a Secretaria da 

Receita Federal, a Secretaria do Tesouro Nacional e a Superintendencia de 
Seguros Privados, 
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RESOLVE: 

Art. lo Aprovar a NBC T 15- Informa9oes de Natureza Social e Ambiental. 

Art. 2° Esta Resolu9ao entra em vigor a partir de 1° de janeiro de 2006, sendo 
recomendada a sua ado9ao antecipada. 

Ata CFC no 861 

Brasilia, 19 de agosto de 2004. 

Contador JOSE MARTONIO ALVES COELHO 
Presidente 

Procs. CFC nos 40/04 e 42/04. 
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NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 

NBC T 15- INFORMA<;OES DE NATUREZA SOCIAL E AMBIENTAL 

15.1- CONCEITUA<;AO E OBJETIVOS 

15 .1.1 - Esta norma estabelece procedimentos para evidencia9ao de informa<;oes de 
natureza social e ambiental, com o objetivo de demonstrar a sociedade a 
participa<;ao e a responsabilidade social da entidade. 

15 .1.2 - Para fins desta norma, entende-se por informa<;oes de natureza social e 
ambiental: 

a) a gera<;ao e a distribui<;ao de riqueza; 

b) os recursos humanos; 

c) a intera<;ao da entidade com o ambiente extemo; 

d) a intera<;ao com o meio ambiente. 

15.1.3 - A Demonstra<;ao de Informa<;oes de Natureza Social e Ambiental, ora 
instituida, quando elaborada deve evidenciar os dados e as informa<;oes de 
natureza social e ambiental da entidade, extrafdos ou nao da contabilidade, 
de acordo com os procedimentos determinados por esta norma. 

15 .1.4 - A demonstra<;ao referida no item anterior, quando divulgada, deve ser 
efetuada como informa<;ao complementar as demonstra<;oes contabeis, nao 
se confundindo com as notas explicativas. 

15.1.5- A Demonstra<;ao de Informa<;oes de Natureza Social e Ambiental deve ser 
apresentada, para efeito de compara<;ao, com as informa96es do exercicio 
atual e do exercicio anterior. 

15.2- INFORMA<;OES A SEREM DIVULGADAS 

15.2.1- Gera9ao e Distribui<;ao de Riqueza 

15.2.1.1- A riqueza gerada e distribuida pela entidade deve ser apresentada 
conforme a Demonstra<;ao do Valor Adicionado, definida na 
NBCT3. 
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15.2.2- Recursos Humanos 

15.2.2.1- Devem constar dados referentes a remunera9ao, beneficios 
concedidos, composi9ao do corpo funcional e as contingencias e 
os passivos trabalhistas da entidade. 

15.2.2.2 - Quanto a remunera9ao e beneficios concedidos aos empregados, 
administradores, terceirizados e autonomos, devem constar: 

a) remunera9ao bruta segregada por empregados, 
administradores, terceirizados e autonomos; 

b) rela9ao entre a maior e a menor remunera9ao da entidade, 
considerando os empregados e os administradores; 

c) gastos com encargos sociais; 

d) gastos com alimenta9ao; 

e) gastos com transporte; 

f) gastos com previdencia privada; 

g) gastos com saude; 

h) gastos com seguran9a e medicina do trabalho; 

i) gastos com educa9ao ( excluidos os de educa9ao ambiental); 

j) gastos com cultura; 

k) gastos com capacita9ao e desenvolvimento profissional; 

1) gastos com creches ou auxilio-creches; 

m) participa9oes nos lucros ou resultados. 

15.2.2.3 - Estas informa9oes devem ser expressas monetariamente pelo 
valor total do gasto com cada item e a quantidade de 
empregados, autonomos, terceirizados e administradores 
beneficiados. 

15.2.2.4 - Nas informa9oes relativas a composi9ao dos recursos humanos, 
devem ser evidenciados: 

a) total de empregados no fmal do exercicio; 

b) total de admissoes; 
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c) total de demissoes; 

d) total de estagiarios no final do exercicio; 

e) total de empregados portadores de necessidades especiais 
no final do exercicio; 

f) total de prestadores de servi<;os terceirizados no final do 
exercicio; 

g) total de empregados por sexo; 

h) total de empregados por faixa etaria, nos seguintes 
intervalos: 

menores de 18 anos 
de 18 a 35 anos 
de 36 a 60 anos 
acima de 60 anos 

i) total de empregados por nivel de escolaridade, segregados 
por: 

analfabetos 
com ensino fundamental 
com ensino medio 
com ensino tecnico . . 
com ensmo supenor 
p6s-graduados 

j) percentual de ocupantes de cargos de chefia, por sexo. 

15.2.2.5- Nas informa<;oes relativas as a<;oes trabalhistas movidas pelos 
empregados contra a entidade, devem ser evidenciados: 

a) nfunero de processos trabalhistas movidos contra a entidade; 

b) nfunero de processos trabalhistas julgados procedentes; 

c) numero de processos trabalhistas julgados improcedentes; 

d) valor total de indeniza<;oes e multas pagas por determina<;ao da 
justi<;a. 

15.2.2.6- Para o fim desta informa<;ao, os processos providos parcialmente 
ou encerrados por acordo devem ser considerados procedentes. 

15 .2.3 - Intera<;ao da Entidade com o Ambiente Extemo 
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15.2.3.1- Nas informay5es relativas a interayao da entidade como ambiente 
externo, devem constar dados sobre o relacionamento com a 
comunidade na qual a entidade esta inserida, com os clientes e 
com os fornecedores, inclusive incentivos decorrentes dessa 
interayao. 

15.2.3.2- Nas informay5es relativas a interayao com a comunidade, devem 
ser evidenciados os totais dos investimentos em: 

a) educayao, exceto a de carater ambiental; 

b) cultura; 

c) saude e saneamento; 

d) esporte e lazer, nao considerados os patrocinios com finalidade 
publicitaria; 

e) alimentayao. 

15.2.3.3- Nas informayoes relativas a interayao com os clientes, devem ser 
evidenciados: 

a) numero de reclamayoes recebidas diretamente na entidade; 

b) numero de reclamayoes recebidas por meio dos 6rgaos de prote9ao e 
defesa do consumidor; 

c) nlimero de reclamayoes recebidas por meio da Justiya; 

d) nlimero das reclamay5es atendidas em cada instancia arrolada; 
e) montante de multas e indenizay5es a clientes, determinadas 

por 6rgaos de proteyao e defesa do consumidor ou pela Justiya; 

f) ay5es empreendidas pela entidade para sanar ou minimizar as 
causas das reclamay5es. 

15.2.3.4 - Nas informay5es relativas aos fornecedores, a entidade deve 
informar se utiliza criterios de responsabilidade social para a 
seleyao de seus fornecedores. 

15 .2.4 - Interayao com o Meio Ambiente 

15.2.4.1 - Nas informay5es relativas a interayao da entidade com o meio 
ambiente, devem ser evidenciados: 

a) investimentos e gastos com manutenyao nos processos 
operacionais para a melhoria do meio ambiente; 

b) investimentos e gastos com a preservayao e/ou recuperayao 
de ambientes degradados; 
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c) investimentos e gastos com a educayao ambiental para 
empregados, terceirizados, autonomos e administradores da 
entidade; 

d) investimentos e gastos com educayao ambiental para a 
comunidade; 

e) investimentos e gastos com outros projetos ambientais; 

f) quantidade de processos ambientais, administrativos e 
judiciais movidos contra a entidade; 

g) valor das multas e das indenizayoes relativas a materia 
ambiental, determinadas administrativa e/oujudicialmente; 

h) passivos e contingencias ambientais. 

15.3- DISPOSI~OES FINAlS 

15.3 .1 - Alem das informayoes contidas no item 15 .2, a entidade pode acrescentar ou 
detalhar outras que julgar relevantes. 

15.3.2 As informayoes contabeis, contidas na Demonstrayao de Informayoes 
de Natureza Social e Ambiental, sao de responsabilidade tecnica de 
contabilista registrado em Conselho Regional de Contabilidade, devendo ser 
indicadas aquelas cujos dados foram extraidos de fontes nao-contabeis, 
evidenciando o criterio e o controle utilizados para garantir a integridade da 
informayao. A responsabilidade por informayoes nao-contabeis pode ser 
compartilhada com especialistas. 

15.3.3 -A Demonstrayao de Informayoes de Natureza Social e Ambiental deve ser 
objeto de revisao por auditor independente, e ser publicada como relat6rio 
deste, quando a entidade for submetida a esse procedimento. 
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ANEXO II 

UM EXEMPlO DE POliTICA AMBIENTAl DE UMA ORGANIZA(;AO 

(ConcessiomJria de Energia Eletrica de Minas Gerais) 

A Cemig e o Meio Ambiente 

A Politica Ambiental 

0 fundamento basico dessa polftica e a utilizac;ao racional dos recursos naturais com a 
devida preservac;ao do meio ambiente. Ela define a postura da Cemig perante os recursos 
naturais e estabelece normas e mecanismos que possibilitam aos empregados e 
parceiros transformar essa postura em ac;oes. 

Declarada em Sete Prindpios, a Polftica Ambiental da Cemig, editada em 1990, explicita 
as metas que vao orientar os trabalhos de reduc;ao, compensac;ao ou eliminac;ao dos 
impactos ambientais gerados pelas atividades da Empresa, para garantir o 
desenvolvimento sustentavel. 

Principia n. 0 1: A Cemig planeja, projeta e desenvolve suas atividades, levando em 
considerac;ao as implicac;oes relativas ao meio ambiente. 

Principia n. 0 2: A Cemig administra preventivamente as implicac;oes ambientais de suas 
atividades. 

Principia n. o 3: A Cemig administra os impactos ambientais significativos de suas 
atividades, adotando medidas mitigadoras e praticas adequadas. 

Principia n. o 4: A Cemig busca a valorizac;ao ambiental viavel que pode ir alem da 
administrac;ao de impactos exigidos pela legislac;ao, sem contudo, assumir func;oes de 
responsabilidade de outros 6rgaos dos Governos Federal, Estadual ou Municipal. 

Principia n. o 5: A Cemig considera enriquecedora a participac;ao das comunidades 
afetadas ou interessadas, durante as fases de projeto de suas atividades. 

Principia n. o 6: Alem do cumprimento das leis, regulamentos e polfticas governamentais 
aplicaveis, a CEMIG pode vir a complementa-los com suas pr6prias regras, se necessaria. 

Principia n. o 7: 0 respeito e a valorizac;ao do meio ambiente constituem responsabilidade 
de todos os empregados e parceiros da Cemig e de suas subsidiarias. 
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Institui o Manual de Contabilidade do Servi((O Publico de 
Energia Eletrica, englobando o Plano de Contas revisado, com 
instru((5es contabeis e roteiro para elaborac;ao e divulgac;ao de 
informa((Oes economicas e financeiras. 

(*) 0 DIRETOR-GERAL DA AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL, no uso de suas 
atribuic;oes regimentais, de acordo com delibera((fio da Diretoria, tendo em vista o disposto no art. 22 da Lei n° 9.427, de 26 de 
dezembro de 1996, nos incisos IV, XIV, XV e XXXVII do art. 4Q, Anexo I, do Decreto nQ 2.335, de 6 de outubro de 1997, o 
que consta do Processo nQ 48500.002410/01- 07, e considerando que: 

o atual Plano de Contas do Servi<;o PUblico de Energia Eletrica, estabelecido pela Resolu<;ao 
An eel nQ 1, de 24 de dezembro de 1997, requer atualiza<;ao em face das altera<;oes na legisla<;ao em geral 
e nos regulamentos do servi<;o publico de energia eletrica; 

os agentes do servi<;o publico de energia eletrica tern apresentado sugestOes que visam a 
harmoniza<;ao das pniticas contabeis adotadas pelas diversas entidades que as orientam, tais como a 
Comissao de Valores Mobiliarios- CVM, o Conselho Federal de Contabilidade- CFC, o IBRACON
Instituto dos Auditores Independentes do Brasil e o International Accounting Standards Committee -
IASC; e 

a proposta final da Superintendencia de Fiscaliza<;ao Economica e Financeira - SFF, que 
promoveu a consolida<;ao e melhoria do Plano de Contas, recomenda a cria<;ao de urn Manual de 
Contabilidade do Servi<;o Publico de Energia Eletrica- MCSPE, englobando o Plano de Contas revisado, 
inclusive com acrescimo de instru<;oes contabeis e roteiro para elabora<;ao e divulgavao de informa<;oes 
economicas e financeiras, bern como de responsabilidade social, resolve: 

Art. lQ Instituir o Manual de Contabilidade do Servi9o Publico de Energia Eletrica- MCSPE, a ser utilizado a 
partir de 1 o de janeiro de 2002, obrigatoriamente, pelas concessionarias e permissioncirias do servic;o publico de energia eletrica 
e, opcionalmente, pelos produtores independentes e autorizados. 

§ 1 Q Os produtores independentes deverao adotar as mesmas taxas de reintegra((ao estabelecidas para as 
concessiomirias, confmme definido no MCSPE. 

§ 2Q No caso dos produtores independentes e autoprodutores com hens e instalac;oes passiveis de reversao a 
Uniao, o cadastramento e controle desses ativos devera observar os mesmos procedimentos definidos para as concessionarias 
do servi((o publico de energia eletrica, conforme regulamentac;ao especifica. 

Art. 22 0 Manual de Contabilidade aprovado por esta Resolu((lio esta disponivel na Agencia Nacional de 
Energia Eletrica - ANEEL, no enderec;o SOAN Quadra 603, M6dulos I e J - CEP 70830-030 em Brasilia - DF e no enderec;o 
eletronico www.aneel.gov.br, e, adicionalmente, sera encaminhado formalmente a todas as concessionarias e permissionarias 
do servic;o publico de energia eletrica, bern como aos produtores independentes. 

Art. 3Q Esta Resolu((ao entra em vigor na data de sua publica((ao. 



JOSE MARIO MIRANDA ABDO 

Publicado no D.O. de 29.10.2001, Se9ao 1, p. 139, v. 138, n. 207. 

Estetexto nao substitui o publicado no D.O. de 29.10.2001. 

(*) Ap1"Dvada a me~. tfe. aiteta~&s:.·go Manuf~ }lela REN: ANEEL 668 de. 26.12.200 i, rtO d.e 
27~I2.2GOI, S~ao I" P• J.M~ v. l38~ n. 245 
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ANEXO IV 
IBRAC0111 RPA,_ n~· 1.1. - Balan~· e, Ecolog.ia 

'INTRODU<;AO 

1. Este .pronunciamento ·tern .por objetivo estabelecer os liames entre a 
Contabilidade e o Meio Ambierite, tendo em vista que, como as demais 
Ciencias, incumbe-lhe, tambem, participar dos esfor~os em favor da 
defesa e prote~ao contra a polui~ao e as agressoes a Vida Humana e a 
Natureza. 

2. A crescente conscientiza~ao que a Humanidade adquiriu, nos ultimos 
dez a nos, culminando com a :EC0/92, que reuniu, no ;Rio de janeiro, 114 
Na~oes para debater, analisar e fixar diretrizes sabre a Ecologia, deve 
estar ref.let::ida, daqui para frente, nas demonstra~oes contabeis e 
relat6rios das administra~oes das empresas, que devem se ajustar a um 
novo )mundo, no qual metas ambientais, alem das economicas, terao de 
ser alcan~adas rigorosamente. 

3. Acha-se em fase de dissemina~ao, nos principais centros economicos 
mundiais, a exigencia do 'Selo Verde' para os produtos oferecidos aos 
mercados consumidores, e, por outro lado, atividades geradoras de 
elementos altamente poluidores, que, diretamente, nao se apresentam 
definidos nos produtos colocados no comercio, como os complexes 
siderurgicos, petroqulmicos, fabricantes de celulose e pqpel, dentre 
outros, o uso da ·agua, ·a gera~ao de energia eletrica, a emissao dos 
charnados gases aoidos, esgotos e :lixo, rejeitos e reslduos, enfim, urna 
gam·a extraordinaria de agentes contaminadores e deterioradores do Meio 
Ambiente, recomendam a ado~ao, pelas empresas, de processes de 
gestao ambiental, que, obviamente, implica a ado~ao, pela sua 
Contabilidade, de registros espedficos dos Ativos e Passivos Ambientais. 

4. 0 crescente conhecimento do verdadeiro alcance e dimensoes das 
agressoes detonadas com rela~ao ao Meio Ambiente e a Vida Humana, 
come~a, portanto, a impor as empresas a necessidade de considerar, 
com a maior aten~ao, a sua 'conduta ambiental', para se resguardarem, 
adequadamente, dos efeitos :potenciais· de ;pedidos de indeniza~oes 
judiciais relacionados com os efeitos danosos de suas ativ,idades 
operacionais com rela~ao ao ar, a agua e ao solo. 

5. Concomitantemente com a implanta~ao de uma Contabilidade com 
adequada interface com a Ecologia, o.ferecendo, transparentememte, 
detalhes sobre as aquis·i~oes de Ativos Ambientais destinados a refletir o 
interesse das empresas na a~ao de preserva~ao do Meio Ambierite e seus 
Passivos Ambientais, oferecendo, via de consequencia, ao julgamento de 
todos os usuarios de suas demonstra~oes contabeis e ao publico em 
geral, o seu comportamento neste enfoque espedfico, que podera ser 
denominado EStrategia Ambiental. 
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ATIVOS AMBIENTAIS 

6. A configura~ao dos elementos patrimoniais que compreendem os 
Ativos Ambientais deve, na Contabilidade das empresas, ser apresentada 
sob titulos e subtitulos espedficos, nas demonstra~oes apresentadas. 

7. Em linhas gerais, sao componentes dos Ativos Ambientais o 
Imobilizado, no que se refere aos equipamentos adquiridos visando a 
elimina~ao ou redu~ao de agentes poluentes, com vida Cttil superior a um 
ana; os gastos com pesquisas e desenvolvimento de tecnologias a media 
e Iongo prazos, constituindo, a rigor, valores integrantes do Ativo 
Diferido, se envolverem beneficios e a~ao que se reflitam par exerdcios 
futuros; e, os Estoques, quando relacionados com insumos do processo 
de elimina~ao dos niveis de polui~ao. Tambem integram o Ativo 
Ambiental componentes representados par empregos e impastos 
gerados, obras de infra-estrutura local, escolas, creches, areas verdes e 
ajardinadas. Enfim, buscando o desenvolvimento e a valoriza~ao da 
regiao, e que, eliminando o Passivo Ambiental, a empresa produz ativos 
no local. 

8. Outros itens, no contexto dos chamados Ativos Ambientais, poderao 
ser aclarados, se estabelecido urn procedimento que se poderia chamar 
'Auditoria Ambiental', por intermedio da qual se alcan~aria urn 
mapeamento e melhor conhecimento dos riscos ambientais, quantifica~ao 
e registro dos ativos tangfveis e intangiveis, em toda a sua amplitude, 
que possam se relacionar, interagir e sofrer os efeitos da polui~ao. 

PASSIVOS AMBIENTAIS 

9. 0 Passivo Ambiental pode ser conceituado como toda agressao que se 
praticou/pratica contra o Meio Ambiente e consiste no valor dos 
investimentos necessaries para reabilita-lo, bern como multas e 
indeniza~oes em potencial. 

10. Uma empresa tern Passivo Ambiental quando ela agride, de algum 
modo e/ou a~ao, o Meio Ambiente, e nao dispoe de nenhum projeto para 
sua recupera~ao, aprovado oficialmente ou de sua propria decisao. 
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11. Atualmente, no Brasil e em quase o mundo inteiro, todos os 
empreendimentos novas e potencialmente poluidores sujeitam-se a 
elabora~ao dos projetos de prote~ao ambiental e a obten~ao de licen~a 
previa, de instala~ao e de opera~ao, junto aos 6rgaos fiscalizadores. Para os 
empreendimentos ja em opera<;ao, tambem existem exigencias legais a 
serem atendidas, com requisites assemelhados. 

12. Alem das multas cabfveis, nos casas do descumprimento de normas 



legais, existem outros riscos para as empresas, como paralisa~ao 
temporaria ou permanente dos neg6cios, por a~ao popular ou de 
movimentos ecol6gicos ou atraves da imprensa. Outros prejulzos estao 
surgindo, como a impossibilidade de acesso a emprestimos de bancos 
oficiais nacionais e agencias internacionais de fomento (BID, BIRD, IFC e 
outros), e, como ja ocorre em alguns paises, ate restri~ao na aquisic;ao 
de materias-primas estrategicas. 

13. 0 primeiro passo a dar e buscar um levantamento do Passivo 
Ambiental, trabalho que e feito por equipes de especialistas, e que tern 
por escopo detectar problemas ambientais que a empresa produz no ar, 
na agua e no solo. 

14. 0 segundo passo e estabelecer um planejamento de a~ao que possa 
diminuir ou eliminar a polui~ao provocada. Nesse caso, e requerida a 
elabora~ao de um Plano Diretor de Meio Ambiente, demonstrando os 
impactos ambientais e os cronogramas flsico e financeiro do plano de 
controle. 0 Plano Diretor devera ser submetido aos 6rgaos fiscalizadores 
do Meio Ambiente, para aprova~ao; se aprovado, este passa a ser o 
instrumento basico que eliminara o Passivo Ambiental da empresa, desde 
que seja executado, tambem, o Ativo Ambiental, ou seja, a sua face 
positiva. 

15. 0 plano deve compatibilizar as solu~oes tecnicas mais recomendadas, 
ao menor custo e no menor prazo de execuc;ao. 

16. 0 terceiro passo sera a execuc;§o propriamente dita do controle 
ambiental, conforme previsto no Plano Diretor aprovado. 0 
descumprimento dessa etapa torna a empresa inadimplente em rela~ao 
ao Meio Ambiente, sujeitando-a, pois, as san~oes da lei e a a~ao da 
comunidade, que, certamente, exigira uma prestac;ao de contas dos 
danos causados pela sua atuac;ao. 

17. As empresas poluidoras que nao reconhecerem, atualmente e no 
futuro, os encargos potenciais do Passivo Ambiental, na realidade, estao 
apurando custos e lucros irreais. 

0 RETORNO DO INVESTIMENTO AMBIENTAL 

18. Diversos sao os aspectos positivos ao determinar a realidade atual da 
questao do Meio Ambiente nao apenas como um problema oneroso, mas, 
precipuamente, como uma oportunidade de contribuic;ao para a melhoria 
da qualidade de vida humana e de ser considerada como um 
investimento industrial, diante do grande publico, da imprensa e dos 
6rgaos. 

19. Nota-se que muitas empresas ja se valem de seus programas de 
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prote~ao ambiental para apoiar as suas campanhas publicitarias, com 
resultados positives em suas imagens e receitas. 0 'Selo Verde' cuja 
ado~ao ja se esbo~a nos palses de primeiro mundo, e um retrato dessa 
situa~ao. Outras empresas usam linhas de credito especfficas para 
redu~ao de impactos ambientais negatives, e, ao mesmo tempo, 
modernizam-se atraves da aquisi~ao, por meio de recursos financeiros ja 
disponfveis, de novos equipamentos ou tecnologias mais avan~adas de 
produtos e de processes. 

APRESENTA<;;AO NAS DEMONSTRA<;;OES CONTABEIS 

20. Tendo em conta que as atividades desenvolvidas pelas empresas 
poderao, em maior ou menor intensidade, redundar em a~oes que 
resultem em danos ao Meio Ambiente, pode-se concluir que, nos casos 
em que, de fato, ocorrerem, a apresenta~ao dos Ativos e Passivos 
Ambientais devera ser registrada, com base no instrumental descrito nos 
t6picos 6, 7, 8, 13, 141 15, 16 e 17, deste pronunciamento, nas 
Demonstra~oes Contabeis das empresas. 

21. Seria recomendavel que, seja no Ativo seja no Passive Ambiental, os 
valores decorrentes de investimentos na area de Meio Ambiente fossem 
apresentados em tltulos contabeis especfficos, identificando, numa 
segmenta~ao adequada, o Ativo Imobilizado Ambiental, Estoques 
Ambientais, Diferidos Ambientais, etc., bem como os Passivos Ambientais 
(Financiamentos Espedficos, Contingencias Ambientais definidas, etc.) 

22. A revela~ao da posi~ao ambiental da empresa devera ser um objetivo 
importante da sua Contabilidade e da sua Administra~ao, dentro dos 
parametres preconizados no item anterior, ou, entao, mediante a 
apresenta~ao de nota explicativa que evidencie a sua real posi~ao 
ambiental, informando a polltica ambiental adotada, valor dos 
investimentos em ativos fixos e diferidos ambientais e criterios de 
amortiza~oes/deprecia~oes, despesas ambientais debitadas ao resultado 
do exercfcio, passivo contingente e cobertura, se houver, de seguros, 
Plano Diretor de Meio Ambiente elaborado, seus cronogramas ffsico e 
financeiro, empn§stimos espedficos contrafdos e sua amortiza~ao 
programada. 

23. Ao auditor independente competira examinar as revela~oes contidas 
nas Demonstra~oes Contabeis e se certificar de que todos os Passivos 
Ambientais estao, realmente, refletidos nas aludidas pe~as contabeis e 
sua nota explicativa sobre a situa~ao ambiental da empresa. 
(Ecobalan~o). 

24. Considerando que come~a a se implantar nos meios empresariais a 
consciencia de que o levantamento do Passivo Ambiental, a ser feito por 
Auditores Ambientais, e um procedimento dos mais recomendaveis, o 
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auditor independenter no caso das empresas que agridemr em maior 
intensidade, o Meio Ambiente (carvao, cimento1 ferro/ metalurgicasr 
minera<;oes, papel celulose1 petroquimicar etc.)r devera aprofundar os 
seus examesr visando a transparencia dos informes, sua compatibiliza<;ao 
e os riscos de comprometimento da continuidade da empresa-cliente, 
com base no laudo daqueles especialistas. 

25. Nas aquisi<;oes, fusoes e incorpora<;oes de empresas o auditor 
independente deve requerer a execu<;ao de uma Auditoria Ambiental, 
com vistas a determinar as repercussoes sobre os valores dos 
patrim6nios envolvidos. 

26. As contingencias evidenciadas, no caso de a empresa 
ser,reconhecidamente, agente poluidora do Meio Ambienter deverao ter o 
tratamento preconizado no item 11.2.15 , CONTINGENCIAS - da 
Resolu<;ao CFC n° 700/91, se referidas contingencias forem devidamente 
identificadas e reportadas pela Administra<;ao da entidade, na elabora<;ao 
das demonstra<;oes contabeis 1 com apresenta<;ao de nota explicativa 
espedfica. Outro procedimento, no caso de nao serem apresentados os 
informes requeridos sobre as contingenciasr e, consideradas a sua 
expressao e relevfmcia, sera a ado<;ao das normas previstas no item 
11.3.7 - INCERTEZA, tambem da Resolu<;ao CFC n° 700/91, quando o 
auditor independente optara por urn paragrafo de enfaser ou parecer com 
ressalva, ou, ate mesmo, parecer adverso/ pela omissao ou inadequa<;ao 
da divulga<;ao, se seus aspectos forem relevantes. 

Esta NPA foi aprovada pela Diretoria Nacional em 1996. 
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