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RESUMO 

SANTOS, ANALICE MILEK DOS. CONTABILIDADE AMBIENTAL: 
APLICABILIDADE NA INDUSTRIA QUiMICA PARANAENSE. 
A Contabilidade Ambiental ainda tern muito a ser explorada, mas verifica-se que sua 
evoluc;ao tern side requerida devido a maier conscientizac;ao das organizac;oes, em 
atuar de forma responsavel e sustentavel em relac;ao ao meio ambiente, dando uma 
resposta a sociedade que vern exigindo a prestac;ao de contas no uso de recursos 
naturais ou da poluic;ao que suas atividades acarretam ao meio ambiente. 
Muitos estudos tern side desenvolvidos mundialmente na busca de uma metodologia 
padrao para a evidenciac;ao das informac;oes contabeis de carater ambiental, no 
entanto, o grau de desenvolvimento desses estudos varia conforme a aplicac;ao de 
uma legislac;ao ambiental mais rigorosa. 
Por meio da gestae ambiental de suas atividades, as organizac;oes passam a 
mensurar o nivel do impacto financeiro no resultado final, que seus ativos, passives, 
receitas e gastos ambientais refletem. 
Nesse trabalho buscou-se verificar o nivel de aplicabilidade da contabilidade 
ambiental junto a industria quimica paranaense, urn segmento que pelas 
caracteristicas de suas atividades gera muitos residues liquidos, s61idos e gasosos 
que afetam o meio ambiente se nao forem devidamente gerenciados para neutralizar 
ou minimizar o impacto ambiental que causam. 
0 tema ambiental e muito complexo, por isso, e necessaria que haja por parte da 
classe contabil uma familiarizac;ao com os principais conceitos acerca da 
Contabilidade Ambiental, com base nisso este trabalho tern o intuito de evidenciar os 
principais conceitos sabre o tema. 
Ap6s a fundamentac;ao do tema por meio da revisao de literatura, foi realizada uma 
pesquisa junto as empresas do Parana que constam no Guia ABIQUIM (Associac;ao 
Brasileira da Industria Quimica) 2007, foi enviado urn questionario via e-mail aos 
responsaveis pela contabilidade, administrac;ao, centrale de qualidade ou gestae 
ambiental, setores envolvidos com o tema nas referidas empresas. 
A pesquisa revelou que a contabilidade ambiental e pouco evidenciada e que os 
principais motives sao o desconhecimento do assunto, a insipiencia do tema no 
Brasil e a falta da necessidade da aplicac;ao da evidenciac;ao, vista que ha 
recomendac;ao, mas nao obrigatoriedade na divulgac;ao de tais informac;oes. No 
entanto, ha tendencia para o desenvolvimento da contabilidade ambiental, pais as 
praticas de gestae ambiental sao cada vez mais presentes nas empresas. 

Palavras-chave: contabilidade ambiental, ativo ambiental, passive ambiental. 

e-mail: analice.ufpr@gmail.com 

VII 



SUMARIO 

PENSAMENTO ...................................................................................................... .11 

AGRADECIM ENTOS ........................•••...........................••.................••.................. .III 

LIST A DE FIGURAS ............................................................................................ .IV 

LIST A DE T ABE LAS ...................•••...................................•................................. V 

LIST A DE GRAFICOS ......................................................................................... VI 

RESUMO .........•.........•............................•............•••..........•..............•................... VII 

1. INTRODUCAO .................................................................................................... 1 

2. REVISAO DE LITERATURA ...•.........•........•........................................................ 4 

2.1. ASPECTOS HIST6RICOS DA CONTABILIDADE. ......................................... .4 

2.1.1. Contabilidade financeira ................................................................................ 9 

2.1.2. Contabilidade gerencial. ................................................................................ 9 

2.1.3. Contabilidade de custos .............................................................................. 1 0 

2.1.4. Contabilidade publica .................................................................................. 11 

2.1.5. Contabilidade ambiental.. ............................................................................ 11 

2.2. PRINCIPAlS INFORMAc;OES SOBRE A CONTABILIDADE AMBIENTAL. ... 17 

2.2.1. Gestao de ativos ambientais ........................................................................ 17 

2.2.2. Gestao de passives ambientais ................................................................... 19 

2.2.3. Receitas ambientais ..................................................................................... 24 

2.2.4. Gastos: Despesas e custos ambientais ....................................................... 25 

2.2.5. Gestao de passives ocultos ......................................................................... 27 

2.3. EVIDENCIAc;Ao DAS INFORMAc;OES CONTABEIS ................................... 29 

2.3.1.Evidenciac;ao das informac;oes contabeis no Brasil... ................................... 29 

2.3.2. Evidenciac;ao das informac;oes contabeis ambientais .................................. 38 



2.4. PRINCIPAlS RESiDUOS GERADOS NA INDUSTRIA QUIMICA ................. .41 

2.4.1. Residuos s61idos .......................................................................................... 41 

2.4.2. Residues liquidos ......................................................................................... 48 

2.4.3. Residues gasosos ........................................................................................ 51 

2.5. SISTEMA DE GESTAO AMBIENTAL. ............................................................ 56 

2.5.1. Prepara<;ao de projeto .................................................................................. 57 

2.5.2. lmplementa<;ao e principais requisites do projeto ........................................ 57 

3. METODOLOGIA A PESQUISA ......................................................................... 59 

3.1. Procedimentos Metodol6gicos ........................................................................ 60 

4. ANALISE DOS RESULT ADOS .. ...................................................................... 62 

4.1. PERFIL DA INDUSTRIA OUiMICA PARANAENSE ....................................... 68 

4.2. PRINCIPAlS ATIVIDADES DAS INDUSTRIAS .............................................. 72 

4.3. TRATAMENTO DOS RESiDUOS ................................................................... 73 

4.4. DEMONSTRA<;AO DE INFORMA<;CES AMBIENTAIS ................................. 74 

5. CONCLUSAO .................................................................................................. 80 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ............................................................... 82 

7. AN EX OS .......................................................................................................... 85 

Anexo - I - Rela<;ao da Classifica<;ao das Atividades da Industria Qui mica 

Anexo - II - C6pia do modelo de questionario enviado as empresas 

Anexo- Ill - Rela<;ao das empresas da pesquisa com alguns dados 



1 

1. INTRODUCAO 

A Contabilidade Ambiental vern se desenvolvendo e mostrando a importancia 

de estudos mais profundos na area e a necessidade de profissionais devidamente 

qualificados para auxiliar na gestao das empresas. Atentas as exigencias da 

sociedade que tern evoluido na conscientizac;ao da preservac;ao ambiental, as 

empresas vern adotando com mais consciencia a gestao dos recursos naturais e a 

gerac;ao de residues que seus processes produtivos provocam. 

Segundo CANTARINO (2003) "a incorporac;ao da variavel ambiental na 

gestao empresarial nao e apenas urn diferencial competitive, mas uma questao de 

sobrevivencia em Iongo prazo". Disponivel em: 

www.ambientebrasil.corn.br/gestaoartigos.html. Acesso em: 27 nov. 2006. 

Neste processo a Gestao Ambiental de acordo com BRUNS (2006) "visa 

ordenar as atividades humanas para que estas originem o menor impacto possivel 

sobre o meio. Esta organizac;ao vai desde a escolha das melhores tecnicas ate o 

cumprimento da legislac;ao e a alocac;ao correta de recursos humanos e financeiros". 

Disponivel em: www.ambientalbrasil.corn.br/gestaoartigos.html. Acesso em: 27 nov. 

2006. 

Apresenta-se urn resumo das ideias de Rob Gray, considerado urn dos mais 

importantes autores especializados em Contabilidade Ambiental, em nivel 

i nternacional. 

Para o gerenciamento do meio ambiente, o contador poderia contribuir em 
cinco areas: 
1. "Modificar os sistemas de contabilidade existentes {como no custeio 
de energia)". 
2. Eliminar elementos conflitantes dos sistemas de contabilidade {como 
nos metodos de investimento). 
3. Planejar as implicar;oes financeiras de uma agenda ambiental {como 
nas projeyaes sobre as despesas de capital). 
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4. lntroduzir o desempenho ambiental nos relat6rios externos (como nos 
relat6rios anuais). 
5. Desenvolver uma nova contabilidade e sistema de informa«;oes (como 
em urn balan«;o patrimonial ecol6gico). 

E ainda para Gray, a Contabilidade Ambiental deveria cobrir: 

contabilidade para passives e riscos contingentes; 
contabilidade para reavalia«;oes de ativos e proje«;aes de capital; 
analises de custos em areas-chaves, como energia, lixo e prote«;ao 
ambiental; 
metodos de investimento para incluir fatores ambientais; 
desenvolvimento de uma nova contabilidade e sistema de informa«;Qes; 
avalia«;c"ao dos custos e beneficios dos programas das melhorias ambientais; 
desenvolvimento de tecnicas contabeis que expressem ativos e passives e 
custos em termos ecol6gicos (nao financeiros). (FERREIRA, 2006, p.65). 

0 objetivo geral deste trabalho e verificar o nivel de aplicabilidade da 

Contabilidade Ambiental na industria qui mica paranaense. 

Como objetivos especificos pretende-se: 

a. Conceituar os principais termos sobre a Gestao e a Contabilidade 

Ambiental. 

b. Definir o perfil das empresas da industria quimica paranaense que aplicam 

a Contabilidade Ambiental em sua gestao. 

c. Levantar os principais ativos, passivos, receitas e custos ambientais 

gerados. 

d. ldentificar o nivel de conhecimentos sobre a contabilidade ambiental por 

parte dos profissionais de contabilidade e gestores das empresas 

identificando a evoluc;ao do tema no empresariado paranaense da 

industria quimica. 

lnicialmente sera tratado dos aspectos hist6ricos da Contabilidade para 

podermos observar o nivel de evoluc;ao dessa ciencia na sociedade, sera 

enfatizado dentre os diversos ramos da Contabilidade a: Contabilidade 

Financeira; Gerencial; de Custos; Publicae Ambiental. 
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A seguir serao evidenciadas as informa<;oes que norteiam a 

Contabilidade Ambiental, seus conceitos e aplica<;oes, com destaque para a 

Gestao de Ativos e Passivos Ambientais; Receitas Ambientais; Gastos 

(despesas e custos) Ambientais e Passivos Ocultos e ainda a evidencia<;ao 

das informa<;oes por meio dos relat6rios e demonstrativos contabeis como 

Balan<;o Patrimonial e Demonstra<;ao do Resultado do Exercicio. 

Para se entender a Contabilidade Ambiental e necessario conhecer as 

apresentados os principais residuos gerados na industria quimica, 

destacando os residuos s61idos, Hquidos e gasosos. 0 Sistema de Gestao 

Ambiental tambem sera retratado demonstrando sua importancia no 

compromisso das organiza<;oes em atingir por meio do desenvolvimento 

sustentavel, a excelencia de suas atividades com a maior eficiencia no uso e 

aloca<;ao dos recursos ambientais. 

Na analise dos resultados pretende-se apresentar o perfil da industria 

quimica paranaense, suas principais atividades, como e o tratamento dos 

residuos gerados e a evidencia<;ao das informa<;ees contabeis. 

Ap6s a explica<;ao da metodologia aplicada, sera apresentada a 

conclusao do estudo proposto. 
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2. REVISAO DE LITERATURA 

Para fundamentar o estudo proposto serao apresentados conforme a 

literatura disponivel os principais aspectos que norteiam a ciemcia da Contabilidade e 

sua evolu9ao para o estudo da Contabilidade Ambiental. 

Nesse trabalho a revisao bibliografica aborda os Aspectos hist6ricos da 

Contabilidade, as principais informa9oes sobre a contabilidade ambiental, a 

evidencia9ao das informa9oes contabeis, os principais residuos gerados na industria 

quimica eo sistema de gestao ambiental. 

2.1.ASPECTOS HISTORICOS DA CONTABILIDADE 

A hist6ria da Contabilidade caminhou paralelamente com a hist6ria e a 

evolu9ao da humanidade, a medida que o ser humano passou a organizar-se e a 

buscar sua riqueza individual, criando seu patrimOnio. 

A seguir serao abordados os aspectos hist6ricos da contabilidade que 

contribuiram para sua evolu9ao, originando as ramifica90es contabeis. Serao 

apresentadas as principais informa9oes sobre a contabilidade ambiental e a 

evidencia9ao das informa9oes contabeis. 

IUDICIBUS e MARION (2000, p.35) afirmam que "A Contabilidade nao e uma 

ciemcia exata. Ela e uma ciemcia social, pois e a a98o humana que gera e modifica o 

fenOmeno patrimonial". 

TINOCO e KRAEMER (2006, p. 19) destacam que "o registro, a acumula9ao, 

a mensura9ao, a avalia9ao, bern como a divulga9ao das atividades e opera9oes 
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das empresas, dos governos e das organizac;oes em geral sao feitos pela 

Contabilidade, desde ha muito tempo, de forma sistemica, atraves das 

demonstrac;oes contabeis". 

SILVA (2003, p.22) explica que "com o passar dos tempos, o homem 

comec;ou realmente a controlar os seus bens, contando suas ovelhas e mais tarde 

os seus escravos e suas terras; [ ... ] Dar a conclusao de que a contabilidade e tao 

antiga quanta a humanidade, pais a existencia do centrale do patrimonio indica a 

existencia da contabilidade". 

Os primeiros sinais objetivos de contas surgiram aproximadamente a 4.000 

a nos a.C. [ ... ], conforme ex plica IUDfCIBUS (2000, p.30) "a Contabilidade teve 

evoluc;ao relativamente lenta ate o aparecimento da moeda, pais na epoca da troca 

pura e simples de mercadorias, os negociantes anotavam as obrigac;oes, os direitos 

e os bens perante terceiros, no entanto, tratava-se de urn mere elenco de inventario 

trsico, sem avaliac;ao moneta ria". 

De acordo com TINOCO e KRAEMER (2006, p. 19) "Foi no Oriente, 

especialmente na China, na India, no Egito, e tambem na Grecia, que os primeiros 

registros e estudos de Contabilidade se deram, ocorrendo paralelamente com o 

aprendizado e o desenvolvimento da aritmetica e da matematica". 

Esses conhecimentos foram disseminados atraves do mundo pelos arabes, 
que ha muito tempo tinham grande preocupa~ao com o desenvolvimento 
cultural, tecnico e cientifico. Urn dos conhecimentos disseminados pelos 
arabes, que, porem tern origem na india, foi a aprendizagem e a descoberta 
marcante, para a mente humana, do conceito de zero, conforme relatado 
par Hendriksen e Breda (1999). Este surgiu no inicio do primeiro milenio e 
ate entao era desconhecido. A partir de sua descoberta, a aritmetica e a 
matematica desenvolveram-se, estabelecendo-se entao conceitos de 
numeros e de valores, tao necessaries aos seres humanos e que sao sem 
duvida marco inicial do surgimento e do desenvolvimento da contabilidade. 
Posteriormente, tivemos o florescimento e o apogeu do comercio, a partir do 
seculo XII, cujas cidades mais importantes ficavam na Europa, 
especialmente na ltalia, destacando-se: Pisa, Veneza, Genova, Florenc;a e 
Amalfi. Foi em Pisa, em 1249, que surgiu uma obra de import~ncia capital, 
que tratava de calculo comercial, escrita par Leonardo Fibonacci, que 
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aprendeu com as arabes quando viveu e estudou na Africa do Norte. Para 
alguns pesquisadores contabeis, esta obra representa o marco divis6rio 
entre a Contabilidade Antiga e a Contabilidade Moderna. (TINOCO e 
KRAEMER, 2006, p.19). 

A Contabilidade teve seu florescer como disciplina adulta e completa, nas 

cidades italianas de Veneza, Genova, Florenc;a, Pisa e outras. Estas cidades e 

outras da Europa fervilhavam de atividade mercantil, economica e cultural [ ... ] 

representavam o que de mais avan~ado existia na epoca, em termos de 

empreendimentos comerciais e industriais incipientes. Foi nesse periodo que 

Paccioli escreveu seu famoso Tractatus de Computis et Scripturis, provavelmente o 

primeiro a dar uma exposi~ao completa e com muitos detalhes, ainda hoje atual, da 

Contabilidade. (IUDiCIBUS, 2000, p.31) 

TINOCO e KRAEMER (2006, p.20) destacam que essa obra de Paccioli, 

publicada em 1494 na cidade de Veneza "fincou e estabeleceu os alicerces da 

contabilidade modern a". 

Ainda conforme IUDiCIBUS (2000, p.31) "inicia-se, assim, urn largo periodo 

de dominio da que se chamou "Escola ltaliana", em particular, e europeia, em geral, 

de Contabilidade". 

Em 1673 na Fran~a foi estabelecido urn C6digo de Comercio no qual surgiu o 

uso da apura~ao de resultados e elabora~o de demonstra~oes contabeis em 

bases anuais, e nao mais por expedi~ao/atividade, que inicialmente tinha 

periodicidade bienal, conforme WITT BOWDEN et. AI. (1937, p. 36) apud TINOCO 

e KRAMER (2006, p. 20). 

A partir das obras de Paccioli, outros trabalhos surgiram, especialmente 
com a Era da Revolu~o Industrial e com o surgimento da Sociedade 
Anonima, em que a manufatura industrial, de produ9ao em larga escala, 
toma o Iugar do comercio como atividade motora do crescimento e do 
desenvolvimento economico e social das na90es. 

Com a Revolu~o da manufatura e a produ~o em larga escala, nos 
seculos XVIII e XIX, fazia-se necessaria opera90es mais rigorosas de 
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custos, de investimentos, de resultados, de pos1~es financeiras, de 
informa<;oes sobre ativos, passives e patrimonio, bern como de controles e 
de divulga9ao das informa¢es aos interessados nos neg6cios das 
sociedades, que sao seus usuaries. 
Segundo ludicibus (1997), os autores contabeis que se destacaram nessa 
epoca foram basicamente italianos, da famosa escola italiana de 
Contabilidade, entre os quais: 

• Francesco Vila, que publica em 1840 La contabilita applicata aile 
ammnistrazione private e publiche. Esse tratado e considerado 
pelos autores italianos como o demarcador do inicio da fase em que 
a Contabilidade se afirma como ciemcia; 

• Giuseppe Cerboni, que publica em 1886 La ragioneria scientifica e 
le sue relazioni com le discipline ammnistrative e sociali. Esse livro 
e considerado uma das obras-primas da Contabilidade, em todos os 
tempos; 

• Fabio Besta, que publica em 1891 o primeiro volume e parte do 
segundo de seu cicl6pico trabalho La ragioneria, que aparece em 
edi9ao completa, de tres volumes, somente em 1909-1910. Com ele 
inicia-se a era do controle. Para ele, a Contabilidade e a ciencia do 
controle economico. Podemos dizer que Besta foi o primeiro 
contador moderno. 

A Contabilidade como ciencia teve grande evolu9ao na lnglaterra a partir de 
meados do seculo XIX, em fun9ao da produ9ao manufatureira em larga 
escala nesse pais, bern como dos investimentos e investidores necessaries 
a produ9ao, alem do dominio que a lnglaterra exercia em todo o mundo. 
(TINOCO e KRAEMER, 2006, p. 21). 

TINOCO E KRAEMER (2006, p.21-22) explicam que com a revoluc;.;ao 

industrial, "o poder deslocou-se para a lnglaterra, a Alemanha e a Fram;a, paises 

que se industrializaram e passaram a deter, desse periodo em diante o poder 

econOmico dominante. Este s6 passou a ser ameac;.;ado e depois suplantado pelos 

Estados Unidos da America a partir dos anos 20 do seculo XX". 

TINOCO E KRAEMER (2006, p.22) ainda explicam que "posteriormente, 

juntaram-se a esse grupo seleto o Japao, a ltalia eo Canada, que fazem parte do 

denominado grupo dos sete grandes, o famoso G7. Esses paises dominam a 

economia mundial, impondo as regras do jogo nos campos tecnico, cientifico, 

comercial, econOmico, financeiro e tambem contabil". 

A partir dos anos 20 do seculo XX, com o surgimento das grandes 
empresas americanas, bern como o desenvolvimento do mercado de 
capitais, nos Estados Unidos da America e na lnglaterra, com o surgimento 
das bolsas de valores (Londres e New York), ocorreu urn grande surto de 
crescimento e desenvolvimento, que levou ao incremento da Contabilidade 
e da Auditoria, especialmente para fazer face a gestao empresarial, e, 
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sobretudo atender aos stakeholders, que demandam informayao contabil, 
econOmica, financeira, ambiental e social, implicando o avanyo das teorias 
e praticas contabeis norte-americanas. (TINOCO e KRAEMER, 2006, p. 22). 

[ ... ] "o inicio do seculo XX presenciou a queda da chamada Escola Europeia e 

ascensao da Escola Norte-americana no mundo contabil". [ ... ] apresentamos alguns 

motivos que leva ram a mudanc;a do cenario internacional da contabilidade. [ ... ] a 

tendencia e rumo a harmonizac;ao internacional das normas contabeis, adotando o 

modelo do IASC (International Accounting Standards Committee), de inspirac;ao 

Anglo. (IUDICIBUS e MARION, 2000, p. 36). 

Algumas razoes da Queda da Escola Algumas Razoes da Ascensao da Escola 
Europeia (especialmente italiana) Norte-americana 
1. Excessivo Culto a Personalidade: grandes 1. Enfase ao Usuario da informat;ao 
mestres da contabilidade ganharam tanta Contibil: a Contabilidade e apresentada como 
notoriedade que passaram a ser vistas como alga util para a tomada de decisoes, evitando-
"oraculos" da verdade contabil. se endeusar dernasiadarnente a contabilidade: 

atender os usuaries e o grande objetivo. 
2. Enfase a uma Contabilidade Te6rica: as 2. Enfase a Contabilidade aplicada: 
mentes privilegiadas produzem trabalhos Principalrnente a Contabilidade Gerencial. Ao 
excessivamente te6ricos, apenas pelo gosto de contrario dos europeus, nao havia uma 
serern te6ricos, difundindo ideias com pouca preocupayao com a teoria das contas, ou 
aplicagao pratica. querer provar que a Contabilidade e uma 

ciencia. 
3. Pouca importancia a Auditoria: 3. Bastante lmportancia a Auditoria: como 
principalmente na legislayao italiana, o grau de heranya dos ingleses e transparencia para os 
confiabilidade e a importancia da auditagern investidores das Sociedades AnOnirnas (e 
nao erarn enfatizados. outros usuarios) nos relat6rios contabeis, a 

auditoria e rnuito enfatizada. 
4. Queda do nivel das principais faculdades: 4. Universidades em busca de qualidade: 
principalrnente as faculdades italianas, grandes quantias para as pesquisas no campo 
superpovoadas de alunos. contabil, o professor ern dedicayao exclusiva, 

aluno em periodo integral valorizaram o ensino 
nos Estados Unidos. 

Tabela 1. Quadro comparat1vo das escolas Europe1a e Norte Amencana 
Fonte: IUDiCIBUS E MARION (2000, p. 36). 

A Contabilidade para IUDICIBUS, MARTINS E GELBCKE (2006, p. 48) e, 

objetivamente "urn sistema de informac;ao e avaliac;ao destinado a prover seus 

usuaries com demonstrac;oes e analises de natureza econOmica, financeira, fisica 

e de produtividade, com relac;ao a entidade objeto de contabilizac;ao". 
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A constante evoluc;ao do cenario economico e social e a complexidade das 

mais diversas atividades das organizac;oes fazem surgir a necessidade de estudos 

especificos no ramo contabil, sendo assim, na Contabilidade existem diversas 

ramificac;oes: Contabilidade Financeira, Contabilidade Gerencial, Contabilidade de 

Custos, Contabilidade Social, a seguir destaca-se as ramificac;oes contabeis que 

tern uma relac;ao mais estreita com a Contabilidade Ambiental. 

2.1.1. Contabilidade financeira 

MARTINS (1998, p. 19) explica que "Ate a Revoluc;ao Industrial (seculo XVIII), 

quase s6 existia a Contabilidade Financeira (ou Geral), que, desenvolvida na Era 

Mercantilista, estava bern estruturada para servir as empresas comerciais". 

A Contabilidade Financeira e a contabilidade geral, necessaria a todas as 

empresas, fornecendo informac;oes basicas aos seus usuarios sendo obrigat6ria 

conforme a legislac;ao comercial. E recebe varias denominac;oes de acordo com a 

area ou a atividade em que e aplicada, sendo: Contabilidade Agricola; 

Contabilidade Bancaria; Contabilidade Comercial; Contabilidade Hospitalar; 

Contabilidade Industrial; Contabilidade lmobiliaria; Contabilidade Publica; 

Contabilidade de Seguros etc. (IUDiCIBUS e MARION, 2000, p. 44). 

2.1.2. Contabilidade Gerencial 

A Contabilidade Gerencial e voltada para fins internos, procura suprir os 

gestores de urn elenco maior de informac;oes, exclusivamente para a tomada de 

decisoes, a Contabilidade Gerencial nao se prende aos principios fundamentais da 
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Contabilidade por isso diferencia-se das outras ramifica~;oes da Contabilidade ... 

profissional que exerce a Contabilidade Gerencial tambem e conhecido como 

Controller. (IUDiCIBUS E MARION, 2000, p. 44). 

IUDiCIBUS (1978, p. 16) afirma que "todo procedimento, tecnica, informa~;ao 

ou relat6rio contabil, feitos" sob medida" para que a administra~;ao os utilize na 

tomada de decisoes entre as alternativas conflitantes, ou na avalia~;ao 

desempenho recai na contabilidade gerencial". 

Para exemplificar, cita-se a contabilidade de custos e todos os outros 

procedimentos contabeis e financeiros ligados a or~;amento e planejamento 

empresarial e decisoes como fabricar ou comprar; substitui~;ao de equipamentos, 

expansao de planta, redu~;ao ou aumento de volume, combina~;ao de produtos, 

etc. 

2.1.3. Contabilidade de custos 

Segundo IUDiCIBUS e MARION (2000, p. 44) "a Contabilidade de Custos 

esta voltada para o calculo, interpreta~;ao e controle dos custos dos bens 

fabricados ou comercializados, ou dos servi~;os prestados pel a empresa". 

A Contabilidade de Custos tern duas fun9oes relevantes: no auxilio ao 
Controle e na ajuda as tomadas de decisoes. No que diz respeito ao 
Controle, sua mais importante missao e fornecer dados para o 
estabelecimento de padroes, or9amentos e outras formas de previsao e, 
num estagio imediatamente seguinte, acompanhar o efetivamente 
acontecido para compara9ao com os valores anteriormente definidos. 
No que tange a Decisao, seu papel reveste-se de suma importancia, pais 
consiste na alimenta9ao de informa~es sabre valores relevantes que dizem 
respeito as conseqOencias de curta e Iongo prazo sabre medidas de corte 
de produtos, fixa9ao de pre9os de venda, op9ao de compra ou fabrica9ao 
etc. 
[ ... ]Como significative aumento de competitividade que vern ocorrendo na 
maioria dos mercados, sejam industriais, comerciais ou de servi90s, os 
custos tornaram-se altamente relevantes quando da tomada de decisoes 
em uma empresa. lsso ocorre, pais, devido a alta competi9ao existente, as 
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empresas ja nao podem mais definir seus pre9os de acordo com os custos 
incorridos, e sim com base nos pre9os praticados no mercado em que 
atuam. (MARTINS, 1998, p. 22). 

Entre os metodos de custeio existem o Custeio por absor~ao; Custeio Direto 

ou Variavel, RKW e ABC (Custeio Baseado em Atividades) metodo este que vern 

ajudando a propagar o uso da Contabilidade de Custos em empresas nao 

industriais. 

2.1.4. Contabilidade publica 

A Contabilidade Governamental e uma especializa~o voltada para o 
estudo e a analise dos atos que ocorrem na administra~o publica. [ ... ] e 
uma especializa9ao da ciencia contabil que objetiva fornecer a 
administra9ao dados sabre: 

• organiza9ao e execu9ao dos or9amentos; 
• normas para o registro dos desembolsos da despesa; 
• registro, controle e acompanhamento das varia¢es do patrimonio 

do Estado; 
• normas para a presta9ao de contas dos responsaveis por bens e 

val ores; 
• normas para a presta9ao de contas do governo; 
• controle de custos e eficiencia do setor publico. (SILVA (a), 2000, p. 

195.). 

No Brasil a Lei 4320 de 17-03-1964- Lei das Finan~as Publicas, regula a 

Contabilidade aplicada a Administra~ao Publica. 

Com o advento da Lei de responsabilidade Fiscal (Lei complementar 
101/2000), a area conquistou uma maior importancia e visibilidade em toda 
sociedade. [ ... ] 
A Contabilidade aplicada a Administra9ao Publica registra a previsao da 
receita e a fixa~o da despesa, estabelecidas no Or9amento Publico 
aprovado para o exercicio, escritura a execu9ao or9amentaria da receita e 
da despesa, faz compara9ao entre a previsao e a realiza~o das receitas e 
despesas, controla as opera9oes de credito, a divida ativa, os valores, os 
creditos e obriga9oes, revela as varia9oes patrimoniais e mostra o valor do 
patrimonio. Disponivel em: 
http://www.portaldecontabilidade.com.br/tematicaslcontabilidadepublica.htm 
Acesso 13 jul. 2007). 
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2.1.5. Contabilidade Ambiental 

De acordo com SILVA (2006, p. 78) "o meio ambiente e urn patrimonio que 

pertence a todos, sendo o maior patrimonio da humanidade e, por isso mesmo, 

devendo ser objeto de estudo da contabilidade". 

Ao se deparem com problemas de gestao relatives ao meio ambiente, 
os gestores passaram a requerer da contabilidade informayoes financeiras 
que os ajudassem nesse trabalho e para as quais os contadores, de modo 
geral, nao se encontravam (encontram) preparados. Esse fato acentuou-se 
na decada de 90, principalmente a partir da EC0/92 e tambem em 
decorrencia do agravamento dos problemas ambientais de modo geral. A 
partir dai, contadores, institutes de pesquisa, organismos profissionais e 
6rgaos do govemo de varios paises comeyaram a estudar o assunto, com o 
objetivo de contribuir para o estabelecimento de novos procedimentos, de 
uma nova metodologia ou, ainda, de contribuir para o aprimoramento dos 
procedimentos e da metodologia contabil ja existentes, a fim de apresentar 
uma resposta que satisfizesse aos gestores quanto a suas necessidades de 
informayoes financeiras sobre o meio ambiente e relativas a entidade. 
(FERREIRA, 2006, p.59). 

A ausencia do patrimonio ambiental enquanto fato contabil e explicado em 

razao dos seguintes fatores: 

Em principia, o patrimonio ambiental constitui-se de recursos naturais sem 
proprietaries privados, sendo urn patrimonio propriamente publico e a 
disposiyao da sociedade ali inserida; em funyao dessa caracteristica, o 
patrimonio ambiental nunca foi tornado como fato contabil, mesmo quando 
explorado por particulares; 
0 surgimento e o desenvolvimento das tecnicas contabeis modemas 
ocorreu num contexto de transiyao e consolida9ao do Capitalismo, no qual 
tais tecnicas destinavam-se exclusivamente ao controle dos neg6cios e a 
verifica9ao de resultados pelos proprietaries; sendo assim, o patrimonio 
ambiental aparentemente inexaurivel e sem proprietario privado nao era 
alcanyado por tais tecnicas; 
A falta de consciencia do processo de conversao do patrimonio ambiental, 
pelo qual entendemos o conjunto de recursos naturais disponiveis para uma 
coletividade, em patrimonio ambiental da empresa; 
0 desconhecimento da dinamica ambiental e da finitude dos recursos 
naturais desgastados, entre outros motivos, pelas empresas em suas 
atividades. (SILVA, 2006, p.80-81). 

SILVA (2006, p.81) ainda explica que "A contabilidade ambiental surge nao 

tao somente para atender a finalidade exclusivamente particular e (mica das 

empresas (interesses dos s6cios e acionistas empresas em nao incorrer em 

prejuizos), mas tambem a finalidade social de demonstrar em termos monetarios o 
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grau de destrui<_;:ao potencial em contrapartida as a<_;:oes de conserva<_;:ao e 

preserva<_;:ao do meio ambiente". 

Na tabela abaixo destaca-se os principais impactos e conseqoencias 

registrados no mundo desde 1930 ate os dias atuais. 

Anos 30 - Local: Zona Industrial na Belgica em 1930 
Causa Grande concentrac;ao de emissoes atmosfericas no ar das industrias 

associadas a condic;oes atmosfericas desfavoraveis. 
lmpacto ambiental Marte de 70 pessoas e centenas de pessoas doentes 
Anos 50- Local: Minamata- Japao 

Causa Derramamento de residuos de mercuric na baia por uma fabrica de PVC. 
lmpacto ambiental 0 mercuric foi assimilado por microorganismos aquaticos que entraram na 

cadeia alimentar, envenenando a comunidade local. Deixando 700 mortos e 
9.000 doentes cronicos. 

Anos 70 - Local: Seveso - ltalia 
Causa lncendio em uma industria de pesticidas. 
lmpacto ambiental 0 incendio originou uma nuvem branca que continha 2,5kg de dioxina, que foi 

disseminada pela atmosfera na regiao. As crianc;as comec;aram a apresentar 
borbulhas na pele, problemas renais, vomitos constantes. Mais tarde 
nasceram fetos anencefalos e com deformac;oes fisicas, na epoca foi relatado 
que 5000 italianos teriam sido contaminados nesse acidente, mas 
organizac;oes ambientalistas informaram que o numero de vitimas foi de 
100.000. 
A humanidade ficou alarmada e os paises comec;aram a desenvolver pianos 
de evacuac;ao emergencial de comunidades vizinhas as fontes potencias de 
acidentes dessa natureza. 

Anos 80 - Local: Bhopal-lndia (1984) 
Causa Vazamento de gas metil isocianato nas instalac;oes da multinacional Union 

Carbide. 
lmpacto ambiental Morreram 3323 pessoas, 35.000 doentes cronicos e 200.000 pessoas foram 

retiradas com urgencias das mediac;oes. 
Devido a repercussao mundial negativa, as Associac;oes Nacionais de 
lndustrias Quimicas lanc;aram urn Guia Orientativo dos C6digos de Protec;ao 
am biental, conhecido como Atuac;ao Responsavel. 

Anos 80 - Local Cubatao- Sao Paulo- Brasil (1984) 
Causa Vazamento de gasolina nos dutos da Petrobras 
lmpacto ambiental Duas fortes explosoes seguidas de incendio incineraram mais de 1000 casas 

no bairro de Vila Soc6 matando mais de 150 pessoas. 
Cubatao foi uma das regioes mais poluidas do mundo, as nuvens ali 
formadas continham toneladas de substancia t6xicas lanc;adas de chamines 
de industrias e de uma refinaria de petr61eo, essas nuvens, levadas pelos 
ventos precipitam-se em forma de chuva acida na encosta da Serra do Mar. 
A chuva acida matava a vegetac;ao da Serra do mar e causava a erosao do 
solo o que resultava em grandes deslizamentos que colocava em risco 
tambem a Baixada Santista. Muitas pessoas ficaram intoxicadas, houve 
registro de inumeras mortes e nascimentos de crianc;as com deficiencias 
fisicas e mentais. 
A partir de 1984, as industrias foram obrigadas pelo governo a instalar filtros 
antipoluentes nas chamines e a tratar seus residues t6xicos. 

Anos 80 - Local Pripyat- Ucrania em (1986) 
Causa Vazamento na central nuclear de Chernobyl. 
lmpacto ambiental 0 acidente liberou alta dose de radioatividade para atmosfera, em menos de 

uma semana se dispersou para varies paises da Europa. A cruz vermelha 
internacional aponta para 300 mortos na explosao e 35.000 pessoas expostas 
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a radiar;ao. Supoe-se que o acidente provocou cancer em cerca de 135.000 
pessoas e nos pr6ximos 150 anos em seus descendentes por mutat;ao 
genetica. 

Anos 80 - Local Basileia- Suir;a (1986) 
Causa lncendio em uma fabrica de produtos qufmicos 
lmpacto ambiental Foram derramando 30 toneladas de pesticidas no Rio Reno, esse acidente 

causou seria poluit;ao na Alemanha, Franr;a e Holanda, na epoca foi estimado 
cerca de 500.000 peixes e centenas de enguias mortas. 
Em 1985 e descoberto o buraco na camada de ozonio na Antartida. Em 
reuniao na cidade de Villach, Austria, e condufdo queM um crescimento de 
di6xido de carbona e outros gases de estufa na atmosfera e preve-se o 
aquecimento global. 

Anos 90 - Local: La goa dos Patos ( 1998) 
Causa Despejo de 2 mil toneladas de acido sulfurico, pelo navio Bahamas de 

bandeira panamenha, no Porto de Rio Branco. 
Ano 2000 - Local: Rio de Janeiro (2000) 
Causa 1,3 milhoes de litros de oleo contaminaram a Bafa de Guanabara devido a um 

duto avariado da Petrobras. 
lmpacto ambiental 0 61eo esparramou-se por uma faixa de tres quilometros, atingindo praias da 

ilha de Paqueta e 1434 hectares da area de Protet;ao Ambiental de 
Guapimirim, a reserva mais importante da Baia de Guanabara e uma area de 
manguezal. 
Ate hoje pescadores e moradores da Bafa de Guanabara sofrem as 
consequencias do derramamento de oleo. 

Ano 2001 - Local: Parana- Brasil (2001) 
Causa Vazamento de 61eo diesel na Serra do Mar, o oleoduto que liga a Refinaria 

Presidente Getulio Vargas (Repar) em Araucaria, ao terminal de Paranagua. 
lmpacto ambiental Esse vazamento trouxe um prejufzo ambiental incalculavel ao Parana, pois 

afetou dos trechos da Mata Atlantica-APAC (Area de Proter;ao Ambiental) e 
AIT (Area de Interesse Turistico) mais bem preservados do pais. . ~ 

Tabela 2. Pnnc1pa1s 1mpactos e conseqoenc1as amb1enta1s- desenvolv1da pela autora . 
Fonte: TINOCO E KRAEMER (2006 p. 36-41). 

Foi, porem, na decada de 60 a situat;ao de descaso as emissoes poluentes 

comer;ou a mudar. Nessa decada, o Clube de Roma divulgou um relat6rio 

denominado Os Limites para o Crescimento, que por meio de simular;oes 

matematicas fez projer;oes de crescimento populacional, poluit;ao e 

esgotamento de recursos naturais da Terra. 

Acontecimento relevante foi a Conferencia sobre Meio Ambiente Humano, que 

ocorreu em 1972, em Estocolmo, Suecia, permanecendo a oposir;ao entre meio 

ambiente e crescimento economico mencionado no relat6rio Os limites para o 

crescimento. Essa conferencia contou com representantes de 113 pafses, 250 

organizar;Qes nao governamentais e de varios organismos da ONU. 

[ ... ] Na Alemanha, em 1978, surge o "selo ecol6gico", destinado a rotular os 

produtos "ambientalmente corretos", ou seja, os que nao envolvessem o 

descarte indevido a natureza de residues gerados em seu processo produtivo, 

ou em sua utilizat;ao. 

Na decada de 80, surgiram em muitos paises leis que regulamentam a atividade 

industrial no tocante a poluir;ao. Tambem foi formalizada a realizar;ao de 

Estudos de lmpacto Ambiental e Relat6rio de lmpactos sobre o meio ambiente 
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(EIA-Rima), com audiencias publicas e aprova¢es dos licenciamentos 

ambientais em diferentes niveis de organiza9oes do governo. 

[ ... ] A contabilidade ambiental passou a ter status de novo ramo da ciencia 

contabil em fevereiro de 1998, com a finaliza9ao do relat6rio financeiro e 

contabil sobre o passivo e custos ambientais pelo Grupo de Trabalho 

lntergovernamental das Na¢es Unidas de Especialistas em Padroes 

lnternacionais de Contabilidade e Relat6rios (United Nations intergovernmental 

Working Group of Experts on International Standards of Accouting and 

Reporting- lsai). (TINOCO e KRAEMER, 2006, p.30-32). 

BERGAMIN JR. (2000) apud TINOCO E KRAEMER (2006, p.32) diz que, 

"paralelamente a esse trabalho, o ISAR vern coordenando esfon;os com o Comite 

lnternacional de Praticas de Auditoria (International Auditing Practices Committee -

Jape), a fim de formalizar urn conjunto de padroes de auditoria voltado para a 

verificac;ao do desempenho ambiental relatado nas demonstrac;oes contabeis". 

Divulgados as limites do sistema ecol6gico, a sociedade, as governos e o 
empresariado come9am a se preocupar com eles, com a sua capacidade 
continuar reagindo aos crescentes niveis de impurezas que lhe sao 
acrescidas diariamente, au seja, a decrescente perspectiva de vida no 
planeta. [ ... ] Na tentativa de uma resposta, adotou-se a expressao 
desenvolvimento sustentavel, que nao objetiva oferecer uma resposta 
precisa au quantificavel sabre as limites do meio ambiente, mas, sim, 
apresentar o conceito do qual devem estar imbuidos todos as mentores do 
desenvolvimento econOmico. Ao relacionar desenvolvimento econOmico e 
preserva9ao do meio ambiente, a ONU define a desenvolvimento 
sustentavel como aquele que atende as necessidades presentes, sem 
comprometer a capacidade das gera9<>es futuras em satisfaze-las. [ ... ] 
Preocupado com a situa~o. vencido pela pressao da sociedade ou atingido 
pelos efeitos nocivos da polui~o, a empresariado de diferentes setores 
tern aderido aos grupos e movimentos empenhados na questao ambiental, 
Esse passo pode, se nao reverter, ao menos, amenizar a degrada9ao do 
meio ambiente. 
Nota-se que a redu9ao dessas agressoes passa a ser considerada uma 
forma de eliminar custos para a empresa. Minimizar a produ9ao de residues 
em qualquer processo produtivo, implica, alem de danificar menos o meio 
ambiente, utilizar melhor a potencial das materias-primas, evita penalidades 
da legisla9ao ambiental, diminui a risco de indeniza96es par danos a 
terceiros e preservar sua imagem na sociedade, principalmente, perante 
clientes interessados no centrale e na preserva~o ambiental. (RIBEIRO, 
2006, p. 6) 
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Em resposta a crescente preocupac;ao da sociedade com as ac;Oes das empresas 

que atingem diretamente a qualidade de vida do ser humano e do meio em que 

vivem, alem da compreensao dos seus direitos, as empresas passam a divulgar 

suas ac;Oes por meio do Balanc;o Social. 

RIBEIRO (2006, p.10) evidencia tais direitos da sociedade como: "ser 

adequadamente compensada pelos esforc;os que depende na conduc;ao das 

atividades de uma empresa, ter garantida a continuidade da vida saudavel e exigir 

que os recursos utilizados pelo governo no incentive de algumas atividades 

economicas produzam, efetivamente, beneficios para a comunidade". 

Para Jacques Ehrsam - Ex-presidente da Singer Francesa apud KROETZ ( 

2000, p. 42) " os resultados da empresa dependem cada vez mais da eficiencia e 

das motivac;Oes de todos que nela trabalham. 0 lucro continua indispensavel para a 

nossa sobrevivencia, mas nao deve mais constituir nossa (mica finalidade; a ele e 

imprescindivel que se somem objetivos de ordem humana, como a satisfac;ao dos 

assalariados e dos clientes e a protec;ao e a melhoria do ambiente". 

Para TINOCO e KRAEMER (2006, p.87) "a sociedade merece ser informada 

desses esforc;os e sua divulgac;ao e positiva para as organizac;Oes, quer do ponto de 

vista de sua imagem, quer do ponto de vista de melhoria qualificac;ao da informac;ao 

contabil, economica, social e ambiental". 

0 Balango Social e urn instrumento de gestae e de informagao que visa 
evidenciar, de forma mais transparente possivel, informagoes contabeis, 
economicas, ambientais e sociais, do desempenho das entidades, aos mais 
diferenciados usuaries. [ ... ] e contempla uma serie de informagaes de 
carater qualitative: dentre as mais importantes, destacam-se as relativas a 
ecologia, em que se evidenciam os esforgos que as empresas vern 
realizando para nao afetar a fauna, a flora e a vida humana, vale dizer, as 
relagoes da entidade com o meio ambiente; ao treinamento e a formagao 
continuada dos trabalhadores; as condigaes de higiene e seguranga no 
emprego; as relagoes profissionais; as contribuigoes das entidades para a 
comunidade, explicitando a responsabilidade social e corporativa das 
organizagoes. (TINOCO e KRAEMER, 2006, p.88). 
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TINOCO E KRAEMER (2006, p.95) especificam conforme quadro abaixo as 

metas ou informa96es que lhes parecem merecer mais destaque em rela9ao aos 

usuaries da Contabilidade e do Balan9o Social. 

Usuaries Metas relevantes 
Clientes Produtos com qualidade, recebimento de produtos em dia; 

produtos mais baratos. 
Fornecedores e financiadores Parceria; seguranca no recebimento; continuidade. 
Colaboradores Geracao da caixa; salarios adequados; incentives a 

promocao, produtividade; valor adicionado; seguranca no 
emprego; numero de funcionarios. 

lnvestidores potenciais Custo da oportunidade; rentabilidade; liquidez da acao. 
Acionistas controladores Retorno sabre o patrimonio liquido; retorno sabre o ativo; 

continuidade; crescimento no mercado. 
Acionistas minoritarios Fluxo regular de dividendos; valorizacao da acao; liquidez. 
Gestores Retorno sabre 0 patrimonio lfquido; continuidade; valor 

patrimonial da acao; qualidade; produtividade; valor 
adicionado. 

Governo Luera tributavel; valor adicionado; produtividade. 
Vizinhos Contribuicao social; preservacao do meio ambiente; 

seguranca; qualidade. 
- .. . . 

Tabela 3. Metas e mformacoes de destaque aos usuanos da Contab1hdade e do Balanco Soc1al. 
Fonte: TINOCO E KRAEMER (2006, p. 95). 

2.2. PRINCIPAlS INFORMA<;OES SOBRE A CONTABILIDADE AMBIENTAL 

Para entendermos a dimensao da Contabilidade ambiental destaca-se a 

seguir as principais informa9oes referentes a: Gestae de ativos e passives 

ambientais; Receitas ambientais; Gastos (despesas e custos) ambientais e Gestae 

de Passives ocultos. 

2.2.1. Gestae de ativos ambientais 

Os ativos ambientais segundo RIBEIRO (2006, p.61) "sao constituidos por 

todos os bens e direitos possuidos pelas empresas, que tenham capacidade de 
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gera~ao de beneficia econOmico em periodos futuros e que visem a preserva~ao, 

prote~ao e recupera~ao ambiental". 

TINOCO E KRAEMER (2006, p. 177) complementam que "as caracterfsticas 

dos ativos ambientais sao diferentes de uma organiza~ao para outra, pois a 

diferen~a entre os varios processos operacionais das distintas atividades 

econOmicas deve compreender todos os bens utilizados no processo de prote~ao, 

controle, conserva~ao e preserva~ao do meio ambiente". 

Exemplifica-se a composi~ao dos ativos ambientais: 

Estoqueslalmoxarifado de insumos ambientais, que sao os materiais 
utilizados pela empresa para minimizar os efeitos de sua ac;:ao no meio, tais 
como produtos para tratamento de agua, aplicac;:ao direta na produc;:ao com 
fim de reduc;:ao da emissao de poluentes na atmosfera, filtros de ar, 
embalagens biodegradaveis, estoques de materiais reciclaveis e de 
materiais reciclados para consumo ou para vend a etc.; 
lmobilizados ambientais, constituidos pelas maquinas e equipamentos com 
tecnologia para preservac;:ao do meio- as chamadas "tecnologias limpas" -, 
estac;:ao de tratamento de agua, de residues, de poluentes, de efluentes 
t6xicos, dispositivos para captac;:ao alternativa de energia, sistemas de 
seguranc;:a contra incendios, vazamentos, contaminac;:oes, explosoes, 
equipamentos para recidagem, etc.; 
Diferidos ambientais, representados pelos gastos com pesquisas e 
desenvolvimento de produtos e processes com cunho ecologicamente 
correto; 
Provisao para desvalorizac;:ao representada pela possibilidade de perdas 
incorrentes nos ativos ambientais da empresa; 
Ativos intangiveis representados pelo goodwill que a empresa adquire 
conforme conquista a confianc;:a da sociedade com ac;:oes ambientalmente 
corretos (certificac;:ao pela ISO 14000, obtenc;:ao do "selo verde", divulgac;:ao 
de dados estrategicos relatives ao meio ambiente por meio da 
Contabilidade Ambiental, etc.). (SILVA, 2003, 99-100). 

Os gastos realizados com a intenc;:ao de preven<;:ao ou redu<;:ao de danos 
ambientais futuros ou conserva<;:ao dos recursos podem ser classificados 
como lmobilizado quando: 

• estiverem relacionados com antecipa<;:ao de beneficios ambientais, 
extensao da via util dos ativos, aumento de capacidade, melhoria de 
seguranc;:a e eficiencia dos ativos da organiza<;:ao; 

• propiciarem a reduc;:ao ou prevenc;:ao de contaminac;:ao ambiental 
que possa ocorrer como resultado de operac;:oes futuras. 

Os gastos de tratamento de contaminac;:ao ambiental podem ser 
classificados como Ativo Permanente quando: 

• forem recuperaveis; 
• proporcionarem aumento de vida util, capacidade ou melhoria de 

seguranc;:a e economia; 
• forem incorridos durante o preparo do ativo para a venda. 

(UNCTAD-ISAR, 1997) apud (TINOCO E KRAEMER, 2006, p. 177). 
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2.2.2. Gestao de passives ambientais 

Para RIBEIRO (2006, p.75) o termo Passivo Ambiental refere-se "aos 

beneficios economicos ou aos resultados que serao sacrificados em razao da 

necessidade de preservar, proteger e recuperar o meio ambiente, de modo a permitir 

a compatibilidade entre este e o desenvolvimento economico, ou em decorrencia de 

uma conduta inadequada em rela~ao a estas questoes". 

De acordo com a Norma e Procedimento de Auditoria NPA11-Balan~o e 

Ecologia do IBRACON apud (TINOCO e KRAEMER, 2006, p.178) o conceito de 

Passivo Ambiental compreende "toda agressao que se praticou/pratica contra o meio 

ambiente e consiste no valor dos investimentos necessaries para reabilita-lo, bern 

como em multas e indeniza~oes em potencial". 

Quanta aos passives ambientais, podem ser constituidos de: 

a) Financiamentos representados pelas dividas/obrigac;:oes que a 
empresa contrai na aquisic;:ao de equipamentos au na efetuac;:ao dos 
investimentos para protec;:ao e conservayao dos recursos naturais; 
b) Fomecedores representados pelas dividas decorrentes da compra de 
insumos/materiais utilizados pela empresa para tratamento de agua, de 
residues poluentes, da compra de materias-primas especiais e de 
embalagens biodegradaveis etc.; 
c) Obrigac;:oes sociais e trabalhistas, que sao as obrigac;:oes com 
empregados que trabalham direta au indiretamente com a area ambiental, 
tais como salaries, seguros e as encargos sociais livres au compuls6rios 
decorrentes da relac;:ao de emprego; 
d) Conting~ncias passivas representando o passive ambiental na sua 
ess~ncia, sendo toda agressao praticada au em pratica contra o meio 
ambiente, representada pelo valor dos investimentos necessaries para 
reabilita-lo au indenizar as perdas causadas a terceiros au ainda as multas 
e outras indenizac;:oes em potencial. (SILVA,2003, p.100) 

a) Obriga~oes e classifica~oes do Passivo Ambiental 

Existem tres tipos de obriga~oes decorrentes do Passivo Ambiental: 
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Legais ou lmplicitas: que ocorrem quando a entidade tern uma obrigac;ao 

presente legal como consequencia de urn evento passado como o uso da agua, 

solo, ar etc., ou a gerac;ao de reslduos t6xicos, essa obrigac;ao legal surge de urn 

contrato, legislac;ao ou outro instrumento de lei. As obrigac;oes impllcitas surgem 

quando uma entidade, por meio de praticas do passado, pollticas divulgadas ou 

declarac;oes feitas, cria uma expectativa valida frente a terceiros assumindo urn 

compromisso. 

Construtivas: quando a empresa propoe-se a cumprir espontaneamente, 

excedendo as exigencias legais, ocorre quando existe a preocupac;ao da empresa 

em relac;ao a sua reputac;ao na comunidade em geral, ou quando ha consciencia de 

sua responsabilidade social. 

Justas: a empresa cumpre em razao de fatores eticos e morais, refletem a 

consciencia de responsabilidade social. (TINOCO e KRAEMER, 2006, p. 178-179). 

Os passivos ambientais podem ser classificados em norma is e anormais: 

Como passivos ambientais normais podem-se entender os decorrentes do 
processo produtivo, onde ha emissao de residuos s61idos, Hquidos e 
gasosos, com possibilidade de controlem preven~o e, em alguns casos, de 
reaproveitamento. [ ... ] exemplo eo dos pneus, grandes poluidores quando 
de seu descarte ao final do ciclo de vida, por se transformarem em locais 
para reprodu~ao de insetos transmissores de doen~as ou serem 
incendiados, poluindo o ar. Atualmente sao reaproveitados gerando a 
borracha desvulcanizada em p6, destinada ao mercado de produtos novos, 
como pneus e pisos. 

Os passivos ambientais anormais sao decorrentes de situa~oes nao 
passiveis de controle pela empresa e fora do contexto das opera~oes. 
Pode-se citar,como exemplo, um acidente com urn reservat6rio de material 
t6xico ou altamente poluente provocado por raio, terremoto, furacao ou 
outro evento aleat6rio. Em tais situa~oes ocorrem perdas inesperadas que 
podem, em alguns casos, dada a gravidade do desastre e os gastos para a 
recupera~ao, ocasionar serias dificuldades para a manuten~ao das 
atividades da empresa ou ate sua descontinuidade. Em tais contextos, as 
perdas sao inevitaveis e sempre contingentes. (PAIVA, 2003,p. 35-36). 
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RIBEIRO (2006, p.81) ressalta a importancia de "conciliar os dados tecnicos 

com informac;oes economico-financeiras, para que se verifique o cumprimento das 

exigencias e seu impacto sabre os fluxes de disponibilidades". 

b) Reconhecimento Contabil 

Despesas do exercicio atual: TINOCO e KRAEMER (2006, p. 180) destacam 

que "os passives ambientais que se originam em despesas (insumos ou servic;os 

necessaries a realizac;ao do processo de recuperac;ao, totalmente consumidos) 

devem ser contabilizados em contrapartida a uma conta de resultado a medida que 

o fato gerador ocorre". 

Resultados de exercrcros anteriores: A exigibilidade ambiental podera 
decorrer de eventos passados. Tratando-se de fatos geradores ocorridos 
em exercicios anteriores e que nao possam ser atribuidos aos 
subseqOentes (a recupera9ao de areas poluidas, por exemplo), a 
contrapartida dos ajustes devera ser feita, diretamente, a conta de 
Resultados do Exercicio em curso. lsso porque os resultados de exercicios 
anteriores s6 devem ser alterados em razao de mudanya no criteria contabil 
ou da retificayao de erro imputavel a exercicios anteriores determinados. 
(RIBEIRO, 2006.p.81). 

TINOCO E KRAEMER (2006, p. 181) esclarecem que em ambos os casas, 

"os passives ambientais deveriam ser estimados, nao havendo elementos para 

determinar seus valores precisos, hip6teses em que as provisoes contabeis seriam 

constituidas". 

c) Contingencias 

A aquisi9ao de bens classificaveis no Ativo Permanente tambem podera 
originar urn Passive Ambiental, em contrapartida a urn Ativo Ambiental. 
Esse fato ocorrera quando o processo de proteyao, preserva9ao e 
recupera9ao do meio ambiente exigir a compra de equipamentos e 
instala¢es que serao utilizados por periodos superiores ao exercicio em 
curso. Os referidos equipamentos e instala9oes podem ser utilizados na 
recupera9ao propriamente dita da area afetada, como tambem no 
monitoramento pre e p6s-realiza9ao do trabalho. RIBEIRO (2006, p. 85). 

A FIPECAFI (2000, p.247) define contingencia como "uma situac;ao de risco 

existente e que envolve urn grau de incerteza quanta a efetiva ocorrencia e que, em 
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func;ao de urn evento futuro, podera resultar em urn ganho ou perda para a 

empresa ... ". 

HENDRIKSEN (1999) apud TINOCO e KRAEMER (2006, p.182) considera 

que "se existir urn valor provavel para uma exigibilidade, mesmo que derivante da 

aplicac;ao de probabilidade aos eventos (provisao), deveria ser estimado e 

registrado. Entretanto, se a obrigac;ao tiver alta probabilidade de ser igual a zero, 

deveria ser classificada como contingencial e evidenciada em nota explicativa". 

Ainda para TINOCO e KRAEMER (2006, p.182) "o custo atual relativo a 

gastos futuros decorrentes a restaurac;ao de locais ou a fechamento e/ou remoc;ao 

de ativos de vida longa em que a empresa incorre, e que tern como uma obrigac;ao 

futura a desembolsar, devem ser reconhecidos como passive ambiental no momenta 

da identificac;ao da necessidade de implementar a remediac;ao, e nao postergados 

ate que a atividade seja encerrada au o local fechado". 

As contingencias ambientais passivas, conforme Ribeiro e Lisboa (2000} 
podem apresentar as seguintes caracteristicas: 
Cumprimento de exigencias legais: quando atende as imposi~oes legais 
ou face a penalidades (recupera~ao ambiental, multa por infra~ao a 
legisla~o pertinente}. 
lndenizacao a terceiros por prejuizos causados: quando ha deposi~ao 
de residuos ou elementos t6:xicos no meio ambiente. 
Prevencao em relacao a eventos inesperados: no caso das industrias 
consideradas poluentes, a preven~o se faz dentro da organiza~ao a 
medida que se criam meios para evitar a externaliza~ao da polui~o. Varias 
empresas estao implantando seu sistema de gerenciamento ambiental, 
portanto, antecipam-se a possiveis reclama~oes de terceiros, 
providenciando a repara~ao de consequencias negativas. (TINOCO e 
KRAEMER, p.182}. 

0 Passivo Ambiental tern ganhado extrema importancia, e assim, sua 
evidencia~ao passa a ser e:xigida com maior frequencia. Com efeito, os 
processes de cisao, fusao, incorpora~ao, compra venda, inclusive a 
privatiza~ao de empresas estatais (essencialmente aquelas consideradas 
poluidoras em potencial e que sao obrigadas por lei a fazer investimentos 
em controle ambiental}, podem ser profundamente afetados por esse 
elemento. Caso tal passivo seja ignorado, pode haver prejuizos para os 
compradores, dado que a nova empresa ou os novos proprietaries 
assumirao, juntamente com os direitos da adquirida, todos os seus riscos e 
responsabilidades potenciais. (RIBEIRO, p. 93-94}. 
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No tabela abaixo exemplifica-se casas em que o Passive Ambiental foi 

negligenciado: 

Empresas A no Origem 

Emissao irregular de residues nos esgotos 
Parmalat x Etti 1998 da cidade de Arac;atuba (SP). 

Petrom-Petroquimica Residues mercuriais decorrentes da 
Mogi das Cruzes x 1998 produ«;ao de soda caustica. 
Carbocloro Oxypar 
Procter & Gamble x Emissao de material particulado (poeira). 

Orniex 1998 
lndOstrias Solos contaminados por substancias 
Matarrazzo 1970 quimicas provenientes do processo 

(falencia) operacional e por petr61eo, oriundos dos 
combustiveis empregados nas caldeiras. 

Tabela 4. Exemplos de Pass1vo amb1ental neghgenc1ado.- adaptada pela autora. 
Fonte: Folha de Sao Paulo, p. a8, 23 AGO. 1998. citado por Ribeiro (2006, p. 97) 

d) ldentificac;ao e mensurac;ao dos passives ambientais 

Valores envolvidos 
(em d61ares) 

2 milhOes 

2 milhoes 

500mil 

20 milhOes 

Formas de identificac;ao e mensurac;ao dos passives ambientais: 

Due Diligencie urn trabalho efetuado par especialistas ambientais que 

identifica os aspectos economicos, financeiros e fisicos, dentre os quais fazem parte 

as variaveis ambientais que estejam afetando ou poderao vir a afetar, a situac;ao 

patrimonial de uma empresa. 

Este relat6rio era uma exigencia apenas do mercado internacional, no 

entanto, com a repercussao de alguns desastres de grandes proporc;oes ocorridos 

no Brasil, os organismos financeiros nacionais passaram a requerer o salvo-conduto 

de urn relat6rio de due diligencie sabre os riscos ambientais relacionados as 

atividades das companhias. 

Os organismos financeiros passaram entao a destinar linhas de credito para 

empresas que se preocupam em preservar os recursos naturais. 

Em avaliac;oes ambientais verifica-se: 

• inspec;ao do local para avaliar responsabilidades ambientais potenciais; 
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• revisao de propriedades adjacentes para avaliar a contamina9ao potencial de 

fora do local das fontes; 

• utiliza9ao de ferramentas ambientais e relat6rios da propriedade; 

• revisao de ferramentas e bases de dados ambientais reguladoras. 

Outra forma de identifica9ao e mensura9ao do Passive Ambiental e 0 Estudo 

de lmpacto Ambiental (EIA), este estudo visa identificar todos as efeitos ao meio 

ambiente, que podem ser originados pelas atividades das companhias, bern como as 

mecanismos que devem ser utilizados para conte-los. E urn ponte de partida pelo 

qual alem de identificar as fates geradores, tambem lhes atribui valores em fun9ao 

do custo dos insumos requeridos, dos investimentos em maquinas e equipamentos, 

extensao da area que deve ser recuperada e volume de refuges que devem ser 

tratados. Para complementar o EIA elabora-se o RIMA (Relat6rio de lmpacto ao 

Meio Ambiente) pelo qual se relata o ocorrido em rela9ao ao meio ambiente durante 

o processo operacional, identifica-se as efeitos ambientais, possibilitando a 

mensura9ao dos custos ambientais. (TINOCO e KRAEMER, 2006, p. 184-186). 

2.2.3. Receitas Ambientais 

Segundo IUCiCIBUS e MARION (2000, p.173) a receita pode ser definida 

como: "[ ... ] o acrescimo de beneficios economicos durante o period a contabil na 

forma de entrada de ativos au decrescimo de exigibilidade e que redunda num 

acrescimo do patrimonio liquido, outre que nao o relacionado a ajustes de capital [.]" 

A gestae ambiental tern criado novas produtos e servi9os, proporcionado 

novas oportunidades de gera9ao de receitas para as empresas, entre etas estao: 
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Prestactao de servi9os especializados em gestao ambiental; 
Venda de produtos elaborados de sabras de insumos de processo 
produtivo; 
Venda de produtos reciclados; 
Receita de aproveitamento de gases e calor; 
Redu9ao do consume de materias-primas; 
Redu9ao do consume de energia; 
Redu9ao do consume de agua; 
Participa9ao no faturamento total da empresa que se reconhece como 
sendo devida a sua atua9ao responsavel com o meio ambiente. 
Deve-se considerar, tambem, o ganho de mercado que a empresa passa a 
aufelir a partir do memento em que a opiniao publica reconhecer sua 
politica preservacionista e der preferencia a seus produtos. {TINOCO e 
KRAEMER, 2006, p.187). 

2.2.4. Gastos: Despesas e custos ambientais 

Segundo SANTOS (2001, p. 93) "Custos e despesas ambientais sao gastos 

(consume de ativos) aplicados direta ou indiretamente no sistema de gerenciamento 

ambiental do processo produtivo e em atividades ecol6gicas da empresa. Quando 

aplicados diretamente na produc;ao, estes gastos sao classificados como custo, e se 

forem aplicados de forma indireta sao chamados de despesa". 

a) Despesas Ambientais 

RIBEIRO (2006, p. 50) define como despesas ambientais ''todos os gastos 

envolvidos com o gerenciamento ambiental, consumidos no periodo e incorridos na area 

administrativa". 

As areas das empresas como recursos humanos, compras, financeiro, 
recepctao e almoxarifado, que desenvolvem atividades inerentes a prote9ao 
do meio ambiente, geram despesas que podem center gastos relatives a 
horas de trabalho (e seus respectivos encargos sociais) e insumos 
absorvidos nos processes: 
• Defini9ao e manuten9ao de programas e politicas ambientais;Sele9ao 
e recrutamento de pessoal para o gerenciamento e opera9ao do centrale 
ambiental; 
• Compra de insumos e equipamentos antipoluentes; 
• Pagamento das compras realizadas para essa area; 
• Recep9ao des itens ambientais adquiridos; 
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• Estocagem dos insumos utilizados no centrale do meio ambiente; 
• Treinamentos especificos para a sua prote<;ao; 
• Auditoria ambiental. 

Essas despesas devem ser contabilizadas como despesas do 
exercicio em curse; embora possam ter rela9oes com beneficios futures, 
dificilmente estes poderiam ser associados au mensurados com clareza. 
(RIBEIRO, 2006, p. 50-51). 

"Os custos ambientais sao os gastos realizados, pagos ou nao, para 

gerenciar, de forma responsavel, os impactos ambientais das atividades da 

empresa, alem de outros gastos direcionados para objetivos ambientais e exigidos 

pelo contexto operacional da companhia. Afirma ainda que os custos ambientais 

devam ser reconhecidos em confronta9ao as receitas do periodo em que sao 

identificados". (ONU-Unctad, 1998:6) apud (RIBEIRO e SOUZA, 2004, p. 58). 

PAIVA (2001) apud TINOCO e KRAEMER (2006, p. 172) explica que "os 

custos ambientais nao reconhecidos no momenta de seu fato gerador com a 

classifica9ao pertinente, se apresentarao no futuro como passivos nao reconhecidos, 

repercutindo negativamente. Mas se reconhecidos no presente, poderao evitar 

transtornos as empresas, dado que nao sao responsaveis pelos produtos ate o final 

do ciclo de vida dos mesmos". 

Os custos ambientais devem ser classificados em quatro categorias: 

1. Custos convencionais: podem incluir aqueles associados aos 
aspectos ambientais tangiveis dos processes e atividades exercidos pela 
entidade, tais como os investimentos em equipamentos, materia-prima, 
mao-de-obra e materiais indiretos. A utiliza9ao de mecanismos de centrale 
para estes custos induz ao aumento de eficiencia pela elimina9ao do 
desperdicio dos recursos. 
2. Custos potencialmente ocultos: podem incluir todos as gastos 
oriundos de atividades necessarias para que a empresa se enquadre nas 
normas reguladoras de prote9ao ambiental au politicas ambientais da 
propria organiza<;ao. Destacam-se as custos com monitoramento ambiental, 
treinamento de funcionarios, relat6rios ambientais, dentre outros. 
3. Custos com contingencias: podem envolver as gastos aos quais a 
empresa pode estar sujeita, mas que dependem de outros fatores 
extrinsecos para a sua efetiva9ao. lncluem-se os custos com 
regulamentayoes, multas e penalidades par danos ao meio ambiente, 
gastos com recupera9ao de recursos naturais danificados etc. 
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4. Custos de imagem e relacionamento: envolvem aqueles necessaries 
para a divulgac;:ao do desempenho ambiental da empresa aos acionistas, 
comunidade e govemo. A preocupac;:ao da empresa em relac;:ao a 
preservac;:ao do meio ambiente pode melhorar ou prejudicar seu 
relacionamento com terceiros e os impactos podem implicar em custos 
adicionais ou perdas financeiras por multas ou indenizac;:oes. 
Com o reconhecimento de todas estas categorias de custos ambientais, o 
sistema de sua gestao estrategica permitira razoavel avaliac;:ao dos 
possiveis riscos ambientais que a empresa assumindo, de forma que sejam 
conhecidos e analisados pelos dirigentes da companhia, bern como 
evidenciados aos usuarios externos. (SOUZA e RIBEIR0,2004, p. 59). 

2.2.5. Gestae de passives ocultos 

GIUNTINI (2003) define o passive oculto como "obrigayoes contraidas pela 

empresa em praticas operacionais e comerciais usuais, as quais nao estao 

vinculadas nas aquisiyoes de bens e servi9os e oriundos de atos ou fates abstratos 

que dificultam a mensura9ao eo reconhecimento da obrigayao". 

0 Passive oculto e uma exigibilidade cuja informayao acerca de sua 

existencia permanece encoberta ao usuario externo des demonstratives contabeis e 

em alguns cases ate des pr6prios dirigentes. A sua existencia esta sempre ligada a 

uma contingencia pass iva que nao foi reconhecida como tal [ ... ]. 0 autentico passive 

oculto e aquele cuja amissae de registro nao ocorre deliberadamente, e resultante 

de praticas comuns que nao costumam reconhecer a responsabilidade per servi9os 

ou produtos de rna qualidade, os maleficios que seus produtos podem provocar aos 

seus usuaries ou ainda a degradayao ao ambiente decorrente de seus processes de 

produyao. (PEREIRA e outros ,2000:109) apud (GIUNTINI,2003). 

As empresas estao sujeitas a gerarem Passives Ocultos, atraves de atos de 

negligencia, ou per a9oes involuntarias. 
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Per atos de negligencia entende-se as a<;oes operacionais ou eticas as quais 

os gestores possuem conhecimento que estao levando a efeito procedimentos que 

podem ocasionar acidentes, deteriora<;ao ambiental ou de saude, no entanto 

continuam operando e contando que tais anormalidades nao ocorram ou passem 

desapercebidas. 

Cita-se como produto des atos de negligencia: 

• Passives Operacionais: ausencia de manuten<;ao de equipamentos de 

presta<;ao de servi<;os, treinamento inadequado de operadores, ausencia de 

manuten<;ao das instala<;oes de presta<;ao de servi<;os, estocagem 

inadequada ou com prazo de validade vencida de produtos oferecidos ao 

consume, qualidade de informa<;ao passada ao consumidor, nao utiliza<;ao de 

metodos que evitem doen<;as profissionais; 

• Passives de consume: utiliza<;ao de materiais inadequados, utiliza<;ao de 

componentes nocivos per ausencia de testes, falhas de montagem, falhas de 

manipula<;ao, falhas de acondicionamento, publicidade enganosa, 

apresenta<;ao insuficiente e inadequada; 

• Passives ambientais: a<;oes negligentes que provoquem efeitos climaticos, 

deple<;ao da camada de ozonic, chuva acida, qualidade do ar, danos 

advindos de metais pesados, adores resultantes de residues organicos 

volateis, polui<;ao sonora, gerenciamento do lixo des residues de conteudo 

t6xico, vazamentos poluidores, efeitos antiecol6gicos, qualidade da agua. 

• Passives eticos: fabrica<;ao de produtos nocivos como tabaco, alcool ou 

produtos compostos de drogas com efeitos colaterais comprovados. 
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Par a<;oes involuntarias entendem-se as a<;oes que nao se tern gerencia, 

ocorre independente da vontade dos gestores, sao as ocorrencias nao planejadas 

que ocorrem por mais que se tenha centrale das opera<;oes. Como exemplo cita-se 

os acidentes normais da opera<;ao, causados por a<;oes da natureza ou terceiros ou 

situa<;oes nao deliberadas, para as quais a empresa nao possui urn gerenciamento, 

na medida em que ocorrem pelo simples fato da empresa estar operando e sujeita 

as falhas nao propositais, ou par desconhecer o mal causado pelo usa de seu 

produto ou servi<;o. {GIUNTINI, 2003). 

2.3. EVIDENCIAQAO DAS INFORMAQOES CONTABEIS 

Os relat6rios e demonstra<;oes contabeis tern sua forma e conteudos 

padronizados e organizados de forma que se possa ter urn parametro de 

compara<;ao entre os periodos evidenciados para avaliar e comparar o desempenho 

das organiza<;oes. A seguir serao apresentados os principais relat6rios e 

demonstra<;oes contabeis no Brasil, com destaque para o Balan<;o Patrimonial 

Demonstra<;ao do Resultado do Exercicio adaptados ao meio ambiente. 

2.3.1. Evidencia<;ao das informa<;oes contabeis no Brasil 

No Brasil, o conjunto de demonstra<;oes contabeis e outras informa<;oes 1 que 

deve ser divulgado par uma sociedade par a<;oes representando sua "presta<;ao de 

contas" abrangem o Relat6rio de Administra<;ao, as Demonstra<;oes Contabeis 

{Balan<;o Patrimonial - BP, Demonstra<;ao do Resultado do Exercicio - DRE, 

1 Manual de Contabilidade por Ac;oes - Aplicavel as demais sociedades. 2006, p.29. 
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Demonstra~ao das Muta~oes do PatrimOnio Uquido - DMPL e de Lueras ou 

Prejuizos Acumulados, Demonstra~ao das Origens e Aplica~oes de Recursos -

DOAR, Demonstra~ao dos fluxes de caixa - DFC, Demonstra~ao do Valor 

Adicionado OVA, Demonstra~oes Comparativas, Consolida~ao das 

Demonstra~oes Contabeis), Netas explicativas que as acompanham, o Parecer dos 

Auditores lndependentes {se houver) e o Parecer do Conselho Fiscal {se existir). 

0 Manual de Contabilidade de Contabilidade por A~oes - Aplicavel as demais 

sociedades (2006, p.29-33) apresenta urn resume do conjunto de demonstra¢es 

contabeis e outras informa~oes: 

a) Relat6rio da Administra~ao 

Nao faz parte das demonstra~oes contabeis propriamente ditas, mas a lei 

exige a apresenta~ao desse relat6rio, que deve evidenciar os neg6cios sociais e 

principais fates administrativos ocorridos no exercicio, os investimentos em outras 

empresas, a politica de distribui~ao de dividendos e de reinvestimentos de Iueras 

etc. 

b) Balan~o Patrimonial {BP) 

0 balan~o tern por finalidade apresentar a posi~ao financeira e patrimonial da 

empresa em determinada data, representando uma posi~o estatica. 

0 art. 178 da Lei n°. 6.404/76 estabelece que "no balan~o. as contas serao 

classificadas segundo os elementos do patrimOnio que registrem, e agrupadas de 

modo a facilitar o conhecimento e a analise da situa~ao financeira da companhia". 

E composto por tres elementos basicos: 

Ativo: Compreende as aplica~oes de recursos, normalmente em bens e 

direitos. 
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Passive: Compreende as exigibilidades e obriga<;oes. 

PatrimOnio Uquido: Representa a diferen<;a entre o ativo e o passive, ou seja, 

o valor liquido da empresa. 

As contas devem ser classificadas no balan<;o de forma ordenada e uniforme, 

para atender esse objetivo a Lei n°. 6.404/76 por meio dos arts. 178 e 179, definiu 

como deve ser a disposi<;ao de tais contas, seguindo para o Ativo, a classifica<;ao em 

ordem decrescente de grau de liquidez e para o Passive, em ordem decrescente de 

prioridade de pagamento das exigibilidades, sendo: 

• No Ativo: sao apresentadas em primeiro Iugar as contas mais rapidamente 

conversiveis em disponibilidades, iniciando como disponivel (caixa e bancos), 

contas a receber, estoques, e assim sucessivamente; 

• No Passive: classificam-se em primeiro Iugar as contas cuja exigibilidade 

ocorre antes. 

Atendendo esse conceito os §§ 1° e 2° do art. 178 determinam a segrega<;ao 

do Ativo e do Passive nos seguintes grupos: 

Balanc;o Patrimonial 

Ativo Passive + Patrimonio Uquido 

Ativo Cireulante Passive Cireulante 
Ativo Realizavel a Longo Prazo Passive Exigivel a Longo Prazo 
Ativo Permanente: Resultados de Exereieios Futures 

I nvestimentos PatrimOnio Liquido: 
Ativo lmobilizado Capital Social 
Ativo Diferido Reservas de Capital 

Reservas de Reavaliayao 
Reservas de Lueras 
Lueras ou Prejufzos Aeumulados 

Tabela 5. Grupos do At1vo e Pass1vo 
Fonte: Manual da Contabilidade por Ac;oes (2006, p. 29). 
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Oentro de cada grupo, a ordem de liquidez e exigibilidade tambem deve ser mantida. 

Os criterios de avalia9ao dos ativos e de registro dos passives sao aplicados dentro 

do regime de competencia 2 e, seguem sumariamente a seguinte orienta9ao: 

Contas a receber 0 valor dos titulos menos provisao para reduzi-los ao valor 
provavel de realizac;ao. 

Valores Mobiliarios Ao custo de aquisic;ao acrescido dos juros e atualizac;ao devida 
(temporario) e reduzidos ao prec;o de mercado, se este for menor. 

Estoques Ao custo de aquisic;ao ou de fabrica«;ao, reduzido de provisao 
para ajusta-lo ao prec;o de mercado, quando este for inferior. 

Ativo lmobibilizado Ao custo de aquisi«;ao deduzido da depreciac;ao, pelo desgaste 
ou perda de utilidade ou amortizac;ao ou exaustao. Em certas 
circunstancias e admitida a reavaliacao de ativos. 

I nvestimentos relevantes Pelo metodo de equivalencia patrimonial, ou seja, com base no 
em Coligadas e Controladas valor do patrimOnio liquido da coligada ou controlada 
(incluindo Join Venture) proporcionalmente a participac;ao acionaria. 

Outros lnvestimentos Ao custo menos provisao para reconhecimento de perdas 
permanentes. 

Ativo Diferido Ao custo deduzido de provisao para amortiza«;ao. 
Exigibilidades Pelos valores conhecidos ou calculaveis para as obrigac;oes, 

encargos e riscos, incluindo o lmposto de Renda e dividendos 
propostos. Para emprestimos e financiamentos sujeitos a 
atualizac;ao monetaria ou pagaveis em moeda estrangeira, pelos 
valores atualizados ate a data do balanc;o. 

Resultados de Exercicios Futures Demonstrado pelo liquido entre as receitas menos os custos e 
despesas correspondentes ou contrapostos a tais receitas. 

Patrim6nio Liquido Os investimentos e reinvestimentos (lucros retidos) feitos pelos 
s6cios e eventuais acrescimos por reavaliac;ao de ativos. 

Tabela 6: Onentac;ao quanto aos cntenos de avalla«;ao dos at1vos e de reg1stro dos pass1vos. 
Fonte: Manual da Contabilidade por Ac;oes (2006, p. 30). 

c) Oemonstra9ao do Resultado do Exercfcio (ORE) 

0 conteudo da ORE de acordo com a Lei n°. 6.404n6 deve ser apresentado 

de forma dedutiva, com os detalhes necessaries das receitas, despesas, ganhos e 

perdas e definindo claramente o Iuera ou prejufzo liquido do exercfcio, e par a9ao, 

sem confundir-se com a conta de Lueras Acumulados, onde e feita a distribui9ao ou 

aloca9ao do resultado. 

A lei define com clareza par meio da ORE o conceito de Iuera lfquido, 

estabelecendo os criterios de classifica9ao de certas despesas. 

2 Neves e Viceconti (2004, p. 23) definem o Regime de Competencia: "quando, na apura~ao dos 
resultados do exerclcio, sao consideradas as receitas e despesas nas datas a que se referirem, 
independentemente de seus recebimentos ou pagamentos". 
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0 Iuera ou prejuizo liquido apurado nessa demonstrac;ao e o que se pede 

chamar de Iuera dos acionistas, pais, alem dos itens normais, ja se deduzem como 

despesas o Impasto de Renda e as participac;oes sabre os Iueras a outros que nao 

os acionistas, de forma que o Iuera lfquido demonstrado e o valor final a ser 

adicionado ao patrimonio lfquido da empresa e que pertence aos acionistas ou e 

distribuido como dividendo. 

As receitas e despesas sao apropriadas pelo regime de competemcia, em 

func;ao de sua inocorrencia e da vincula<;ao da despesa a receita, 

independentemente de seus reflexes no caixa. A Lei das S/A nao admite excec;oes, 

no entanto, algumas praticadas atualmente decorrem de legislac;oes normalmente 

fiscais, ainda divergentes da lei societaria. 

Na classificac;ao, o resultado e subdividido em alguns t6picos como: Iuera 

brute, Iuera operacional, resultados nao operacionais, impastos e participac;oes 

sabre o Iuera e resultado lfquido. 

d) Demonstrac;oes das Mutac;oes do Patrimonio Uquido (CMPL) e de Lueras ou 

Prejuizos Acumulados 

A lei da S/A aceita uma ou outra; a primeira e mais completa e uma de suas 

colunas e a dos Iueras ou prejuizos acumulados. 

Essa demonstrac;ao evidencia a mutac;ao do patrimonio Hquido em termos 

globais (novas integralizac;oes de capital, resultado do exercicio, ajustes de 

exercicios anteriores, dividendos, reavaliac;oes etc.) e em termos de mutac;oes 

internas (incorporac;oes de reservas de capital, transferencias de Iueras acumulados 

para reservas e vice-versa etc.). 

e) Demonstrac;ao das Origens e Aplicac;oes de Recurs as (DOAR) 
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Essa demonstra9ao procura evidenciar as origens de recursos que ampliam a 

folga financeira de curta prazo (capital circulante Hquido) e as aplica9oes de recursos 

que consomem essa folga. 

As origens de recursos sao subdivididas em: geradas pela propria empresa 

par suas opera9oes e obtidas dos s6cios e emprestadas a Iongo prazo de terceiros. 

As aplica9oes incluem a destina9ao para dividendos, as aplica9oes em ativos 

permanentes e de Iongo prazo e as utiliza9oes para devolu9ao dos emprestimos 

tornados a Iongo prazo de terceiros ou sua transferencia para o Circulante. 

f) Oemonstra9ao dos fluxos de caixa (OFC) 

A OOAR vern sendo substituida pela OFC em alguns paises e e possivel que 

isto ocorra tambem no Brasil, essa substitui9ao deve-se a maior facilidade de 

entendimento pelos usuarios. 

A OFC visa mostrar como ocorreram as movimenta9oes de disponibilidades 

em urn dado periodo de tempo, essa demonstra9ao nao tern obrigatoriedade de 

divulga9ao, porem varias empresas a evidenciam voluntariamente. 

g) Oemonstra9ao do Valor Adicionado (OVA) 

A OVA tern como objetivo principal informar o valor da riqueza criada pela 

empresa e a forma de sua distribui9ao, tern suas informa9oes voltadas para a 

gera9ao de riquezas e sua respectiva distribui9ao pelos fatores de produ9ao (capital 

e trabalho) e ao governo. 

A CVM incentiva a divulga9ao voluntaria dessa demonstra9ao e atraves de 

seu Oficio-Circular CVM/SNC/SCP n° 01/00 recomenda que seja elaborada 

conforme modelo desenvolvido pela FIPECAFI. 



35 

h) Demonstra<;oes Comparativas 

A Lei das S/A obriga a compara<;ao das demonstra<;oes contabeis dos dais 

exercicios. 0 objetivo da compara<;ao e que a analise de uma empresa e feita 

sempre com vista no futuro, devendo entao verificar a evolu<;ao passada, e nao 

apenas a situa<;ao de urn momenta. 

i) Consolida<;ao das Demonstra<;oes Contabeis 

Complementarmente as demonstra<;oes contabeis normais, a lei das S/A 

exige para as Companhias Abertas e para os grupos de Sociedade que sejam 

apresentadas demonstra<;oes contabeis consolidadas da investidora com suas 

controladas. 

No caso das companhias abertas, abrange as controladas 

independentemente de sua relevancia {lnstru<;ao CVM n°. 247/96). A lei define, 

tambem, as normas basicas de consolida<;ao dos saldos e transa<;oes inter

companhias, dos Iueras ou prejuizos remanescentes nos ativos, a segrega<;ao das 

partes minoritarias e outros. 

j) Notas Explicativas 

As demonstra<;oes contabeis devem ser complementadas par notas 

explicativas, quadros analiticos ou outras demonstra<;oes contabeis necessarias a 

plena avalia<;ao da situa<;ao e da evolu<;ao patrimonial da empresa. 

A lei enumera o minima dessas notas e induz a sua amplia<;ao quando for 

necessaria para o devido "esclarecimento da situa<;ao patrimonial e dos resultados 

do exercicio". Nesse minima incluem-se a descri<;ao dos criterios de avalia<;ao dos 

elementos patrimoniais e das praticas contabeis adotadas, dos ajustes dos 

exercicios anteriores, reavalia<;oes, onus sabre ativos, detalhamento das dividas de 
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Iongo prazo, do capital e dos investimentos relevantes em outras empresas, eventos 

subseqOentes importantes ap6s a data do balanc;o etc. 

I) Parecer do Conselho Fiscal 

A Lei brasileira nao obriga a publicac;ao do Parecer do Conselho Fiscal; 

quando este existir, tal parecer precisa ser oferecido a Assembh3ia Geral dos 

Acionistas, mas sua publicac;ao e optativa. 

m) Parecer dos Auditores lndependentes 

As demonstrac;oes contabeis sao sempre de responsabilidade da 

administrac;ao da empresa e sao assinadas pelo contabilista devidamente 

autorizado. A lei das S/A determinou que as demonstrac;oes contabeis das 

companhias abertas sejam auditadas par auditores independentes registrados na 

CVM. Normas especificas exigem que instituic;oes subordinadas ao Banco Central 

do Brasil, a Superintendencia de Seguros Privados e outras tambem tenham suas 

demonstrac;oes contabeis auditadas. 

n) Balanc;o Social 

0 Balanc;o Social tern par objetivo demonstrar o resultado da interac;ao da empresa 

com o meio em que esta inserida. Possui quatro vertentes: 

1. Balanc;o Ambiental: reflete a postura da empresa em relac;ao aos recursos 

naturais, compreendendo as gastos com preservac;ao, protec;ao e 

recuperac;ao destes; as investimentos em equipamentos e tecnologias 

voltados a area ambiental e as passives ambientais. Podera ainda ter 

caracteristicas fisicas como, par exemplo, descric;8o das quantidades 

comparativas de poluentes produzidos de urn periodo a outre, acompanhados 

dos parametres legais. 



37 

2. Balan<;o de Recursos Humanos: visa evidenciar o perfil da for<;a de trabalho: 

idade, sexo, forma<;ao escolar, estado civil, tempo de trabalho na empresa 

etc.; remunera<;ao e beneficios concedidos: salaries, auxilio alimenta<;ao, 

educa<;ao, saude, transporte etc.; gastos com treinamento dos funcionarios; 

discrimina<;ao dos gastos em beneficios a sociedade circunvizinha, como 

centres de recrea<;ao, constru<;ao e/ou manuten<;ao de hospitais e escolas 

para a comunidade etc. 

3. Demonstra<;ao do Valor Adicionado: objetiva evidenciar a contribui<;ao da 

empresa para o desenvolvimento economico-social da regiao onde esta 

instalada. Discrimina o que a empresa agrega de riqueza a economia local e 

como distribui tal riqueza. 

4. Beneficios e contribui<;oes a Sociedade em geral: evidencia o que a empresa 

faz em termos de beneficios sociais como contribui<;oes a entidades 

assistenciais e filantr6picas, preserva<;ao de bens culturais, educa<;ao de 

necessitados etc. 

0 artigo 176 da Lei n°. 6.404/76, Lei das Sociedades por A<;oes, estabelece 

que ao final de cada exercfcio social deverao ser elaboradas demonstra<;oes 

financeiras que demonstrem com clareza a situa<;ao e as modifica<;oes ocorridas no 

exercfcio do patrim6nio nas entidades, tais como: Balan<;o Patrimoni~l· 

Demonstra<;ao do Resultado do Exercfcio, Demonstra<;ao dos Lueras ou Prejufzos 

Acumulados e Demonstra<;ao das Origens e Aplica<;oes de Recursos, e 

complemento por notas explicativas. (TINOCO e KRAEMER,2006, p. 190). 
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2.3.2. Evidenciagao das informagoes contabeis ambientais 

Silva (2003, p. 1 02) esclarece que a forma de divulgagao e apresentagao das 

informagoes de carater ambiental nas demonstragoes contabeis tern sido "o principal 

dilema e causador de inumeras discussoes, tanto nos meios academicos, entre 

poucos pesquisadores da area, quanta nos 6rgaos reguladores e de apoio a 

profissao contabil". 

Alguns organismos ligados a area contabil no ambito nacional e internacional 

estao desenvolvendo agoes para definir e padronizar regras e normas para a 

elaboragao e divulgagao das informagoes produzidas pela contabilidade ambiental. 

0 IBRACON - Institute Brasileiro de Contadores - atraves da NPA 11 
posicionou-se em rela9ao a materia, definindo quais sao os ativos e 
passives ambientais, como se reconhece o retorno do investimento 
ambiental e quais as formas de apresenta9ao nas demonstra96es 
contabeis. Na epoca, este foi considerado urn estudo inedito no mundo, 
sendo a primeira institui9ao a tecer normas de auditorias ambientais 
relacionadas a contabilidade. 
A CVM (Comissao de Valores lmobiliarios), atraves do parecer de 
orienta9ao n°. 15/87, recomenda que sejam evidenciados no relat6rio da 
diretoria os investimentos efetuados em prol do meio ambiente. A pr6pria 
CVM enviou para o Congresso Nacional urn artigo que propoe a 
obrigatoriedade de evidencia9ao dos fates relatives ao meio ambiente, 
juntamente com a proposta de altera9ao da Lei 6.404/76. 
A ONU se posicionou recomendando que os dados relatives ao meio 
ambiente sejam evidenciados atraves de notas explicativas ou inseridos no 
relat6rio da diretoria, ate que haja uma legisla9ao em cada pals. (SILVA, 
2003, p. 1 03). 

A grande maioria dos vigentes sistemas de informa96es contabeis 
nao revela em sua estrutura tradicional (legal, no Brasil- Lei n°. 6.404/76), 
a preocupa9ao de demonstrar informa96es com enfase ambiental e social. 
[ ... ] Nesse sentido, faz-se necessaria aprimorar as atuais demonstra96es 
contabeis objetivando agregar informa96es sociais e ecol6gicas as 
financeiras/patrimoniais, proporcionando para a sociedade uma alternativa 
de analise e avalia9ao da a9ao das entidades publicas e privadas, no uso 
dos recursos naturais disponlveis e na eficacia da gestae patrimonial, com 
os respectivos resultados acrescentados ou adicionados aos trabalhadores 
ou a comunidade em geral. (KROETZ, 2000, 131). 
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Ainda para KROETZ (2000, p. 131) o desenvolvimento contabil pod era em 

parte, "ser cal<;ado no processo de evolu<;ao do Plano Geral de Contas, sendo ele 

ampliado pela cria<;ao de contas identificadas com a responsabilidade social e 

ecol6gica da entidade, decorrente dos atos administrativos, portanto, diferentes para 

cad a entidade". 

TINOCO e KRAEMER (2006, p. 191-192) apresentam modelos de BP e DRE, 

adaptados a Contabilidade Ambiental. Essas demonstra<;oes focalizam 

especialmente contas ambientais que empresas de diversos setores da economia 

movimentam, entre eles: os setores: siderurgico, petroquimico, celulose e papel, 

cana-de-a<;ucar, minera<;ao, cal etc., em decorrencia dos impactos ambientais que 

proporcionam. 

Balan<;o patrimonial adaptado ao meio ambiente proposto 3 

CIRCULANTE 
Disponivel 

ATIVO 

Caixas e Bancos C/ Movimento 
Aplica96es de Liquidez lmediata 

Creditos 
Clientes 
Clientes Ambientais 
(-) Duplicatas Descontadas 
Subvenyaes Ambientais a Receber 
Creditos por Assessoria Ambiental 
Outros Creditos 

Estoques 
Materia-prima 
Produtos em processo 
Produtos Acabados 
Produtos Reciclados e Subprodutos 
lnsumos Ambientais 
Embalagens Ambientais 

REALIZA VEIS A LONGO PRAZO 
PERMANENTE 
lnvestimentos 

Participayoes Permanentes em Outras 
Sociedades 

Outros lnvestimentos Permanentes 
Participa96es em Fundos de 

PASSIVO 

CIRCULANTE 
Emprestimos e Financiamentos 

Financiamentos Ambientais 
Fornecedores 

Fornecedores Ambientais 
Obriga~oes 

Multas por Danos Ambientais 
I ndeniza96es por Danos Ambientais 
Impastos Verdes 

Provisoes 
Multas por Danos Ambientais 

lndenizayoes por Danos Ambientais 
Aquisiyoes de Bens e Servi9os Ambientais 
Restaura96es Ambientais 

EXIGIVEL A LONGO PRAZO 
Emprestimos e Financiamentos 

Financiamentos Ambientais 
Fornecedores 

Fornecedores Ambientais 
Obriga~oes 

Multas por Danos Ambientais 
lndeniza9oes por Danos Ambientais 

3 Normalmente o balan9o patrimonial e divulgado para dois exercicios. Observa<;ao dos autores. 



I nvestimentos Ambientais 
lmobiliarios 

Bens em Opera«;ao 
Maquinas e Equipamentos 
lnstalac;:oes 
Edificios 
M6veis e Utensilios 

Bens em Opera¢es Ambientais 
(-) Depreciac;:ao, Amortizac;:ao e Exaustao 
Acumuladas. 
I mobilizac;:ao em Processo 
Diferido 

Gastos de lmplantac;:ao e Pre-Operacionais 
Gastos com Pesquisas e Desenvolvimento de 

Produtos 
Projetos de Gestao Ambiental 
Gastos de Reorganizac;:ao Ambiental 

(-) Amortizac;:ao Acumulada 
TOTAL DO ATIVO 

I mpostos Verdes 
Provisoes 

Multas par Danos Ambientais 
lndenizac;:oes par Danos Ambientais 
Aquisi¢es de Bens e Servic;:os Ambientais 
Restaurac;:oes Ambientais 

RESULTADO DE EXERCiCIOS FUTUROS 
PATRIMQNIO LiQUIDO 
Capital Social 
Reservas de Lucros 
Multas par Danos Ambientais 
Prote«;ao Ambiental 
Reservas de Capital 
Lucros e Prejuizos Acumulados 

TOTAL DO PASSIVO 

Tabela 7. Modelo de BP adaptado ao me1o amb1ente. 
Fonte: TINOCO e KRAEMER (2006 p. 191-192). 

Demonstra~io do Resultado do Exercicio Adaptada ao Meio Ambiente 

1. Receita Operacional Bruta -.4 

(-) Dedugoes das Vendas 

2. Receita Operacional Uquida 

3. Custos (despesas) dos Produtos e dos Servigos Vendidos (-) * 

4. Lucro Bruto 

5. Despesas Operacionais 

Norma is 

Ambientais 

6. Outras Receitas e Despesas Operacionais 

7. Lucro Operacional 

8. Resultados Nao Operacionais 

4 As receitas de vendas e os custos dos produtos e servi9os que englobam itens ambientais podem ser 
detalhados par natureza. Observa9ao dos autores. 
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9. Resultado do Exercicio Antes dos Impastos, Contribuic;oes e Participac;oes 

(+/-) 

(-) Provisao para Impasto de Renda e Contribuic;ao Social 

Participac;oes e Contribuic;oes (-) 

10. Lucro (Prejuizo) do Exercicio 

2.4. PRINCIPAlS RESiDUOS GERADOS NA INDUSTRIA QUiMICA 
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Alem de gerenciar os residues para atender a legislac;ao ambiental vigente, as 

empresas tern melhorado a gestae dos seus residues, uma vez que, alem do 

beneficia s6cio-ambienal, ha o impacto financeiro nos resultados das empresas. 

Destaca-se a seguir informac;oes referentes aos principais residues gerados na 

industria quimica. 

2.4.1. Residues S61idos 

A ABRELPE (2006) conceitua o Residua Solido Industrial (RSI) tambem 

chamado de "residua ultimo", isto e, aquele cujo gerador considerou "nao 

aproveitavel", por qualquer razao tecnica ou economica, em determinado momenta, 

ou seja, ap6s ter passado pelo crivo do reuse e da reciclagem. 

No caso em que o gerador e a Industria, o RSI e aquele residua gerado direta 

ou indiretamente durante o processo de transformac;ao. 



42 

A N8R 1 0.004 identifica os residues como Classe I (Residues Perigosos) ou 

Classe II (Residues nao perigosos - nao inertes), caracterizando-os de forma direta 

e indireta. 

A forma direta acontece quando se tern conhecimento da origem do residua 

em questao e se submete a sua composi9ao as tabelas dos anexos A e 8 da N8R 

10.004. Se na composi9ao do residua houver algum item que conste nessas tabelas, 

o residua sera classificado como Classe 1- Perigoso. 

Na forma indireta ha o envio do residua a urn laborat6rio especializado para 

que seja realizada a analise da composiyao, o laborat6rio emitira urn laudo tecnico 

com a caracteriza9ao e classificayao do residua. 

A presen9a de caracteristicas de inflamabilidade, toxidade, corrosividade, 

reatividade e patogenecidade tornam os residues perigosos. 

Na Classe II (nao perigosos) o residua nao se enquadra nas caracteristicas 

anteriores, porem, se apresentar material soluvel acima dos limites do anexo G da 

N8R 10.004, o residua sera classificado como Classe II A (nao perigoso e nao 

inerte), pois, e levada em considera9ao a possibilidade de haver uma rea9ao como 

meio ambiente e consequentemente, o risco da polui9ao. Caso contrario o residua 

sera classificado como Classe II 8 (nao perigoso e inerte). 

Residuos perigosos sao aqueles que podem ser nocivos, no presente e no 
futuro, a saude dos seres humanos, de outros organismos e ao meio 
ambiente. A defini~o de residua perigoso utilizada pela Agencia de 
Prote9ao Ambiental norte- americana e: 
0 termo residua perigoso caracteriza urn residua s61ido ou uma combina9ao 
de residuos s61idos os quais- em decorrencia da quantidade, concentra9ao 
ou caracteristicas fisicas, qui micas ou infecciosas- podem: 
• Causar ou contribuir significativamente para o aumento da 
mortalidade ou para o aumento de doen~s serias irreversiveis ou 
reversiveis incapacitantes; e 
• Significar urn perigo presente ou potencial para a saude humana ou 
meio ambiente quanto tratado, armazenado, transportado, disposto ou 
usado de maneira impr6pria. (BRAGA, 2005. p. 153) 



A figura abaixo, demonstra os passos do resfduo solido industrial. 

PASSO A PASSO DO RSI 
(RESIOUO SOLIDO INDUSTRIAL) 

OQUE E 
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dois tipos de residuos: Pode s r classificado em 4 tipos: 

• RSI (Residuos S6lidos 
industriais) • RSI Classe 2A • RSI Classe 28 
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Figura 1: Passe a passe do Residue S61ido Industrial 
Fonte: Panorama dos Residues S61idos no Brasil (2006, p. 71 ). 
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A resolugao CONAMA 313/2002 determina que os governos estaduais 

atraves de suas agencias de controle ambiental, gerem os inventarios de RSI 

relatives a seus respectivos parques industriais. 
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No Panorama dos Residues S61idos no Brasil publicado pela ABRELPE 

(2005) foi apresentada a gera~ao dos RSI com base no inventario de residuos5 de 

oito estados conforme tabela abaixo. 

Est•do Class I Cl•sse II Classe Ill Total 

Pa lo 535 6 5 2 038 67 8 5 26 619 677 

Riu u o,JflC: i f . .29 5.7V8 ~G G OGl . r:lS 

Rio Gran 0 0 ul 20 .32 1.4 13 25. 32 63 . 0 

Pd d 
.. 634.543 15. 06 393 15.740.936 

co 2.622 1.325.79 .071 1.342.483 

Go1as ~ 05 9 37 

Cea 115 238 2 5.60 1 7.230 509 069 

M·nasG is 828. 83 1 .337 01 15. 65 9 

Tot.:~ l 6-1 .7 .2.26 . 0 828 68.566 38 

p I I 0\, .. l l i Il l'•'• 
l di'!> 

Tabela 8: Gerac;ao dos RSI 
Fonte: Panorama dos Resfduos S61idos no Brasil (2006, p. 71 ). 

Observa-se conforme figura abaixo que o estado de Minas Gerais ocupa a 

primeira posi~ao na gera~ao de residues Classe I (Residues Perigosos) com 32%> , o 

Parana tern destaque ocupando a segunda posi~ao com 25% da gera~ao , sendo 

seguido pelo Estado de Sao Paulo com 20o/o , esses tres estados respondem por 

77o/o da gera~ao de RSI - Classe I. 

5 Residues Classe Ill eo lixo inerte. Rochas, tijolos, vidros e determinados plasticos e borrachas que n~o 
s~o decompostos facilmente s~o exemplos de lixo dasse Ill. Disponivel em: 
http://www.ibps.com.br/index.asp?icinenu=curiosidades/curiosidades Acesso em: 20 jun. 2007. 
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Grafico 1: Residuos S61idos Classe I 
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Fonte: Panorama dos Residuos S61 idos no Brasil (2006, p.71) - Desenvolvido pela autora. 

Na gera~ao de RSI- Classe II (Nao Perigoso- Nao inerte), observamos 

conforme demonstrado no grafico abaixo que o estado de Sao Paulo ocupa a 

primeira posi~ao na gera~ao de residues Classe II com 40o/o , o Parana e Minas 

Gerais ocupam a segunda e terceira posi~ao na gera~ao com uma diferen~a de 

apenas 1%, gerando respectivamente, 23% e 22%, os tres estados respondem par 

85% da gera~ao de RSI - Classe II. 

Residues Classe II 

22% 

Grafico 2: Residuos S61idos Classe II 

sao Paulo 
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c Parana 
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c M inas Gerais 

Fonte: Panorama dos Residuos S61idos no Brasil (2006, p. 71) - Desenvolvido pela autora. 
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No relat6rio de Atuac;ao Responsavel da ABIQUIM (2005) foi apresentado os 

resultados dos indicadores de forma quantitativa e procurando explicar 

qualitativamente o que ocorreu no ano de 2004. 

0 grafico a seguir, mostra a evoluc;ao da gerac;ao de residues perigosos nao 

perigosos no universe das empresas associadas a ABIQUIM. 
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Grafico 3: Evoluc;ao da Gerayao de Residuos na Industria Quimica 
Fonte: Panorama dos Residuos S61idos no Brasil (2005, p.123). 
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Os residues perigosos representam uma parcela significativa do volume total 

anual de residues gerados (28,69% em 2001 , 29,64% em 2002, 26,92% em 2003, e 

31 ,59%, em 2004) . 
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0 relat6rio evidencia que a gera9ao de resfduos perigosos, par unidade de 

produ9ao, tem-se mantido constante, apesar de serem mais gerenciados par suas 

pr6prias caracterfsticas. Segundo a ABIQUIM, redu9oes a nfveis mais baixos 

envolvem, em quase 100% dos casas, modifica9oes tecnol6gicas nos processes de 

produ9ao, mais ditrceis de serem executadas. 

Ja no relat6rio de atua9ao responsavel - ABIQUIM (2006) foi evidenciado que 

a gera9ao de resfduos s61idos foi significativamente reduzida em 2005, 

considerando-se tanto os residues perigosos, como os inertes (lixo comum). Esta 

redu9ao pode ser atribufda a fatores como os aprimoramentos constantes feitos na 

gestae da qualidade (que geram menor quantidade de produtos fora de 

especifica9ao ou de subprodutos indesejaveis) , aplica9ao de melhores controles nos 

procedimentos de manuten9ao e de programas de ordem e limpeza. 

Gera~ao de Residuos perigosos e nao perigosos 

2, 8 

c " .200 - 3 

• _.,(Juu I " idu -

Figura 2: Gera9ao de Residues perigosos e nao perigosos 
Fonte: Relat6rio de Atua9ao Responsavel- ABIQUIM (2006) 
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2.4.2. Residues Uquidos 

0 efluente Hquido industrial de acordo com a Norma Brasileira- NBR 9800 

(1987, p.6) e o despejo Hquido proveniente do estabelecimento industrial, 

compreendendo emanac;oes do processo industrial, aguas de refrigerac;ao poluldas, 

aguas pluviais poluldas e esgoto domestico. 

PEREIRA (Disponlvel em: http://www.desenvolvimento.gov.br/. Acesso em: 04 

ago. 2007) explica que "as caracterlsticas flsicas, qulmicas e biol6gicas do efluente 

Hquido industrial sao variaveis conforme o tipo de industria, com o perlodo de 

operac;ao, com a materia-prima utilizada, com a reutilizac;ao de agua etc. Sendo 

assim, o efluente Hquido pode ser soluvel ou com s61idos em suspensao, com ou 

sem colorac;ao, organico ou inorganico, com temperatura baixa ou elevada". 

De acordo com a ABIQUIM (2006) na industria qulmica, a agua e usada em 

diversos processes, sendo urn insumo indispensavel a produc;ao. Parte do consume 

da agua nao pode ser reduzida, pois, em muitos cases, a agua e materia-prima ou e 

incorporada diretamente aos produtos fabricados. 

No entanto, observa-se urn decrescimo no consume da agua e no custo do 

tratamento da agua, a boa gestae do recurso agua refletiu-se em urn ganho 

economico para as empresas, pois, considerando-se apenas os custos de 

tratamento da agua consumida, a reduc;ao do consume possibilitou baixar de 

aproximadamente R$ 7,50 para R$ 5,00 o custo deste tratamento por tonelada de 

produto fabricado, conforme evidenciado nas figuras abaixo. 



a) Agua Captada 

_, 
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Figura 3: Agua captada 
Fonte: Relat6rio de Atuayao Responsavel- ABIQUIM (2006) 

b) Agua consumida em processos e produtos 
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Figura 4: Agua consumida em processos e produtos 
Fonte: Relat6rio de Atuayao Responsavel- ABIQUIM (2006) 
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0 Relat6rio de atua<;ao Responsavel da ABIQUIM (2006) ainda revela que a 

gestao dos efluentes nos processes e o controle nos usos em geral continuaram 

permitindo economias no consumo de agua nas empresas associadas em 2005. 0 

relat6rio revela que a redu<;ao no lan<;amento de efluentes, de 34,4o/o em rela<;ao a 

2001 e de 9,8°/o quando comparado a 2004, foi responsavel par 32°/o da economia 
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de agua nestes cinco anos. Houve tambem redu9ao na carga orgfmica (DQO) 

lan9ada com os efluentes, foi possivel diminuir significativamente o impacto das 

opera96es no meio ambiente. 

c) Volume de Efluentes lancados 

.19 
l.9 

J. 5 
3,05 

2.75 

2~ 1 0 2 3 2C -1 :JO 

Figura 5: Volume de efluentes lant;ados 
Fonte: Relat6rio de Atuat;ao Responsavel- ABIQUIM (2006) 

d) Demanda quimica de oxigenio no efluente lancado 
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Figura 6: Demanda qulmica de oxigenio no efluente lant;ado 
Fonte: Relat6rio de Atuat;ao Responsavel- ABIQUIM (2006) 

0.89 

Apenas com a redu9ao no lan9amento de efluentes, que passou de 3,05 m3/t 

para 2, 75 m3 /t produzida, foi possivel obter uma economia de R$ 16.413.248,00 em 

rela9ao a 2004 (R$ 0,40/t produzida) . A menor necessidade de tratamento 

demonstra, novamente, que a boa gestae ambiental, com a96es de preven9ao na 
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gera9ao de polui9ao, traz bons dividendos economicos e contribui para os resultados 

globais das empresas. 

e) Efluentes tratados 
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Figura 7: Efluentes tratados 
Fonte: Relat6rio de Atuac;ao Responsavel- ABIQUIM (2006) 

2.4.3. Residuos gasosos 

Esses residues industriais sao gases ou particulas que alteram a 
composic;ao do ar atmosterico, podendo danificar materiais e ocasionar 
prejufzos para a saude dos homens, animais e plantas. 
Os efeitos da presenya de poluentes na forma de gases ou de particulas no 
ar atmosferico variam muito, quer em qualidade, quer em quantidade. Em 
geral , esses efeitos se classificam em esteticos, irritantes e t6xicos, sendo 
que um poluente atmosferico quase nunca produz apenas um desses 
inconvenientes. Um mesmo gas pede ter efeito irritante e t6xico, assim 
como um material particulado pede exercer efeitos esteticos e irritantes. 
(BRANCO & MURGEL,2000) apud PEREIRA. 
Os residues gasosos podem ser primaries, liberados da fonte para a 

atmosfera, ou secundarios, formados par reac;aes quimicas entre 
constituintes naturais da atmosfera e poluentes primaries. (PEREIRA), 
Disponivel em: http://www.desenvolvimento.gov.br/. Acesso em: 04 ago. 
2007). 

Na tabela abaixo apresenta-se os principais residuos gasosos gerados em 

industrias. 
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Residues Gasosos Consequencia 

Mon6xido de carbona Damas ao aparelho respirat6rio e diminui9ao da capacidade visual 
Oxidos de Enxofre Danos as plantas e chuvas acidas 
Oxidos de Nitrogenio trrita~ao das mucosas e carcinogenicos, danos as plantas;reagem 

com hidrocarbonetos produzindo oxidantes fotoquimicos e chuvas 
acidas. 

Hidrocarboretos Efeito carcinogenico; reagem com 6xidos de nitrogenio produzindo 
oxidantes fotoquimicos. 

Material Particulado Redu~ao da capacidade respirat6ria e visual, corrosao e sujeira em 
superficies (edificios, tecidos e materiais); carregar poluentes t6xicos 
para o pulmao. 

Gas Sutfidrico Odor desagradavel; danos ao aparelho respirat6rio e problemas 
cardiovasculares em pessoas idosas. 

Ctorofluocarbonos Destrui~ao da camada de ozonio, cancer de pete, catarata e danos a 
vegetayao. . . 

Tabela 9: Pnnc1pa1s res1duos gasosos gerados em mdustnas 
Fonte: Adaptado de DERISIO (1992) e MOTA (2000) apud (PEREIRA a), Disponivel em: 
http://www.desenvolvimento.gov.br/. Acesso em: 04 ago. 2007) 

Quante aos residues gasosos gerados pela industria quimica, o relat6rio de 

atuac;ao responsavel - ABIQUIM (2006) apresenta que as emissoes para a 

atmosfera tambem apresentaram reduc;oes nos indices acompanhados pela 

ABIQUIM, entre os quais se destaca o lanc;amento de C02, gas agora muito 

conhecido e monitorado pelo chamado efeito estufa. A reduc;ao na emissao de 

di6xido de carbone ocorrida de 2001 a 2005 equivale a urn ano de emissoes de, 

a proximad a mente 900 mil autom6veis a gasolina consumindo 10 km/1 e rodando 

10.000 km/ano. 

Na industria quimica, parte do C02 provem dos processes produtivos, mas o 

maier volume e resultado da queima de combustiveis para a gerac;ao de energia. 

Sendo assim, nao ha como analisar a melhora na emissao de gases 

independentemente da economia de combustiveis f6sseis ou da mudanc;a no "mix" 

energetico usado pelas empresas. 

As figuras abaixo ilustram a evoluc;ao da emissao de di6xido de carbone e o 

consume de gas natural como combustive!. 



a) Emissio de Di6xido de Carbono 
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Figura 8: Emissao de Di6xido de Carbona 
Fonte: Relat6rio de Atuayao Responsavel- ABIQUIM (2006) 
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Comparando o consumo de gas natural como combustive! e o consumo de 

61eo combustive! e carvao, conforme ilustrado pelas figuras abaixo, fica evidenciado 

conforme relata a ABIQUIM (2006) que a analise do consumo de combustiveis 

fosseis permite verificar que ocorreu uma estabilizagao no consumo de gas natural , 

ap6s os grandes investimentos, realizados em anos anteriores , para a troca de 

queimadores que operavam com 61eo combustive!, diesel ou carvao por 

queimadores a gas natural. 



b) Gas natural como combustivel 

Consumo de gas natural como combustrvel 
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Figura 9: Consumo de gas natural como combustive! 
Fonte: Relat6rio de Atua~o Responsavel - ABIQUIM (2006) 

c) Oleo combustivel e carvao 

Consumo de 6feo combustfvef e carvao 
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Rgura 10: Consumo de oleo combustive! e carvao 
Fonte: Relat6rio de Atu~o Responsavel - ABIQUIM (2006) 
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Continua ocorrendo a migra<;ao do uso de combustfveis de menor eficiencia 

energetica, tais como carvao e oleos combustfveis, para gas natural. Permanece 

constante o uso de combustfveis renovaveis, o que e explicado pela oferta limitada no 

momenta. 

c) Consumo de combustivel renovavel 

1.89 2.05 .96 

nd 

., :.2 

Figura 11 : Con sumo combustive! renovavel 
Fonte: Relat6rio de Atua9ao Responsavel- ABIQUIM (2006) 

0 consumos de combustiveis fosseis e de energia eletrica mantem-se em 

queda, conforme figuras abaixo. 
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d) Consumo de energia eletrica 
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Figura 12: Consumo de energia eletrica 
Fonte: Relat6rio de Atuac;Ao Responsavel- ABIQUIM (2006) 

A economia de energia, medida em tonelada equivalente de petr61eo (TEP) , 

alcan<;ou 19,3°/o em rela<;ao a 2001 e 3,5o/o em rela<;ao ao anode 2004. 

e) Consumo total de energia 
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Figura 13: Consumo total de energia 
Fonte: Relat6rio de Atuac;ao Responsavel- ABIQUIM (2006) 

0 relat6rio da ABIQUIM (2006) expoe que a economia de energia trouxe bam 

retorno economico. Com a redu<;ao no consume de combustiveis f6sseis foram 

economizados aproximadamente, R$ 40 milhoes, entre 2004 e 2005 (considerando-
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se as pregos medias de mercado para as combustrveis, base 2004), au seja, R$ 

1 ,00/T de prod uta. 

Em relagao a energia eletrica, pode-se dizer que as empresas respondentes 

economizaram, aproximadamente, R$ 52 mil hoes, au R$ 1 ,30/t de prod uta, quando 

comparados as consumes de 2004 e 2005, usando-se como base as pregos medias 

praticados em 2005 para a energia comprada de distribuidores. 

2.5. SISTEMA DE GESTAO AMBIENTAL (SGA) 

"A lnglaterra, mediante o British Standard - BS 7750 foi o primeiro pais a 

emitir normas para orientar a gestao ambiental nas empresas. Essa norma teve 

ampla aceitagao nos paises da Europa e serviu de base para a elaboragao da ISO 

14000. A ISO 14000 (e suas subseries) define as padroes internacionais que devem 

ser seguidos par todas as empresas, notadamente par aquelas que apresentam 

grande potencial de poluigao". (RIBEIRO, 2006, p. 143). 

0 objetivo da Norma BS-7750 era servir de ferramenta para verificar e 
assegurar que os efeitos das atividades, produtos e servic;os de uma 
determinada empresa estivessem de acordo com o conceito de prote9ao do 
meio ambiente. [ ... ] Para que este objetivo pudesse ser atingido, a norma 
BS-7750 especificou os elementos basicos de um SGA, destinado a 
aplicayao em empresas de qualquer ramo de atividade e de qualquer 
tamanho. A implantayao de um SGA deveria contemplar: Comprometimento 
da alta administrayao; Revisao inicial; Polftica Ambiental; Organiza9ao e 
Pessoal; Avalia9ao e registro dos efeitos; ldentificayao da legisla9ao 
aplicavel; Objetivos e metas; Programa de gerenciamento; Manual de 
gerenciamento; Controle Operacional; Registros, Auditorias e Revisao. [ ... ] 
Ah!m de abordar os Sistemas de Gestao Ambiental, as normas da Serie 
ISO 14.000 tambem tratam das diretrizes para a auditoria ambiental, r6tulos 
e declarayoes ambientais, avaliayao do desempenho ambiental e analise do 
ciclo de vida. [ ... ], alem de se preocuparem com as questoes relativas ao 
desenvolvimento sustentavel, foram desenvolvidas com o objetivo de 
permitir uma competiyao mais justa entre as empresas que participam do 
comercio internacional. (BRAGA,2005, p.288-290). 
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0 Sistema de Gestae Ambiental foi conceituado na 1 a Conferencia da 

Industria Brasileira para o Meio Ambiente- CIBMA {2007, p.2) como: 

Parte do sistema de gestao das empresas/organiza¢es utilizada para 
desenvolver e implementar a politica ambiental e para gerenciar os 
aspectos ambientais, com o compromisso pela melhoria continua do 
desempenho ambiental. lnclui a identifica~ao de aspectos e impactos 
ambientais das organiza~oes e de sua area de influencia, determina~o de 
sua significancia e o estabelecimento de objetivos e metas ambientais para 
sua preven~o. seu controle e sua redu~ao. Envolvem a aloca~ao de 
recursos humanos e materiais, conscientiza~ao e treinamento de 
trabalhadores, em todos os niveis organizacionais, bern como a 
determina~o de procedimentos operacionais para a consecu~ao dos 
objetivos e metas ambientais. 

2.5.1. Prepara9ao de projeto 

Do ponto de vista do gerenciamento ambiental, a norma ISO 14.000 
recomenda que, antes de qualquer implementa~ao, identifique-se e avalie
se a intera~,tao da empresa com o meio ambiente, devendo-se observar, 
quanta aos aspectos ambientais da atividade da organiza~,tao: emissoes 
atmosfericas; lan~amentos em corpos de agua; gerenciamento de residuos; 
contamina~,tao do solo; uso de materias-primas e recursos naturais e outras 
questoes relativas ao meio ambiente e a comunidade. 
E ainda devem ser analisados: requisitos legais e regulamentares; aspectos 
ambientais significativos; todas as praticas e procedimentos de gestao 
ambiental existentes e informa~,toes provenientes da investiga~,tao de 
incidentes anteriores. 
A partir desse processo, a empresa deve definir e manter procedimentos 
adequados para identificar impactos significativos sobre o meio ambiente; 
atender aos requisitos legais e normas pertinentes aos aspectos ambientais 
de suas atividades, produtos ou servi~,tos; estabelecer e revisar objetivos e 
metas ambientais e implantar programas de gestao ambiental para atingir 
objetivos e metas. (RIBEIRO, 2006, p. 149). 

2.5.2. lmplementa9ao e principais requisites de projeto 

As regras, responsabilidades e autoridades devem estar definidas, 
documentadas e comunicadas a todos, de forma a garantir a sua aplica~,tao. 
A gestao deve providenciar os meios humanos, tecnol6gicos e financeiros 
para a implementa~,tao e o controle do sistema. Dentre essas providencias 
estao a forma~ao a seus colaboradores, conscientizando-os da importancia 
da politica do meio ambiente e do SGA, da relevancia do impacto ambiental 
de suas atividades, da responsabilidade em implementar o SGA e das 
conseqOencias ambientais de trabalhar em conformidade com 
procedimentos especificos. 
A organiza~ao ainda deve estabelecer e manter: 
• Procedimentos para a comunica~ao interna entre os varios niveis 
hierarquicos e para receber e responder as partes externas; 
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• lnformacoes que descrevam os elementos-base do SGA e de sua 
interacao, controlando todos os documentos exigidos pela norma; 
• Procedimentos que visem responder a situacao de emerg€mcia, 
minimizando o impacto ambiental associado. (TINOCO e KRAMER, 2006, 
p.122). 

Dentre esses procedimentos estao: 

1. Verificacao e acoes corretivas: a organizacao deve definir, 
estabelecer e manter procedimentos de controle e medida das 
caracteristicas-chave de seus processes que possam ter impacto sobe o 
ambiente. A responsabilidade pela analise de nao-conformidades e pela 
implementacao de acoes corretivas e preventivas deve estar devidamente 
documentada, bem como todas as alteracoes dai resultantes. Todos os 
registros ambientais, incluindo os respeitantes as formacoes e auditorias, 
devem estar identificaveis e acessiveis. (TINOCO e KRAMER,2006, p.122). 

2. Revisao do gerenciamento: pela qual segundo BRAGA (2005, p.291) "a 

alta administrac;ao deve em intervalos predefinidos, revisar o SGA, de 

forma a assegurar que este continue adequado e efetivo. Nessa revisao, 

devem ser verificadas as necessidades de mudanc;as na politica, os 

objetivos e outros elementos do SGA, tomando-se como base os 

resultados obtidos nas auditorias do sistema". 



A figura abaixo demonstra os principais requisites de um SGA 

Figura 14: Principais requisitos de urn SGA de acordo com a Norma ISO 14.001 
Fonte: BRAGA (2005, p. 290) 

3. METODOLOGIA A PESQUISA 

59 

SILVA b) (2006 p. 13) "Entende-se METODOLOGIA como estudo do metoda 

para se buscar determinado conhecimento. Demo (1985, p. 19) diz que Metodologia" 

e uma preocupa9ao instrumental. Trata das formas de ser fazer ciencia . Guida dos 

procedimentos, das ferramentas, dos caminhos". 
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3.1. PROCEDIMENTOS METODOL6GICOS 

Delineamento da Pesquisa: 0 trabalho de pesquisa foi dividido em tres 

eta pas: 

• Pesquisa bibliografica e explorat6ria: o tema desenvolvido ainda possui pouco 

conhecimento acumulado e sistematizado, para desenvolver a pesquisa 

utilizou-se como fonte: livros cientificos, anuarios, publicacoes peri6dicas 

como jornais e revistas, artigos, impressos diversos. 

• Pesquisas em meios eletrOnicos (Internet), com o objetivo de adquirir 

conhecimentos e dominio do tema a ser tratado. 

• Questionario: essa tecnica de pesquisa foi escolhida para colaborar na 

investigacao do tema proposto. 

a) Pesquisa Bibliografica e Explorat6ria 

A pesquisa bibliografica abrangeu a bibliografia disponivel em relacao ao tema de 

estudo: livros cientificos, publicacoes em revistas especializadas, jornais, anuarios, 

etc. A finalidade foi ter urn contato direto, com o que foi escrito, obtendo uma 

fundamentacao te6rica, com respaldo cientifico adequado sobre o assunto 

escolhido; foram usadas, basicamente busca, leitura, e posterior analise critica das 

fontes encontradas e selecionadas. 

A bibliografia constitui urn ramo auxiliar da ciencia, pois permite encontrar as 

fontes, os livros e os materiais cientificos pertinentes para a concretizacao do 

trabalho cientifico. [ ... ] NA pesquisa explorat6ria o pesquisador pode encontrar 

elementos necessarios que lhe permitam, em contato com determinada populacao, 
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obter as resultados que deseja au servir para levantar possiveis problemas de 

pesquisa, [ ... ] seu planejamento e bastante flexivel e, na maioria das vezes, assume 

a forma de pesquisa bibliografica au de estudo de caso. (SILVA b), 2006, p. 59). 

b) Documentos Eletronicos (Internet) 

Apesar da quantidade de material disponivel, seu conteudo pode ser de carater 

duvidoso. Sendo assim, deve-se avaliar a sele9ao dos dados fornecidos par esse 

tipo de pesquisa, com cuidadosa leitura e sele9ao dos conteudos com dados que 

forne9am informa9oes reais e confiaveis que atendam as exigencias da 

fundamenta9ao te6rica proposta. 

c) Questionarios 

De acordo com SILVA b) (2006, p.60) as questionarios sao "urn conjunto 

ordenado e consistente de perguntas a respeito de variaveis e situa9oes que se 

deseja medir au descrever". 

A pesquisa par meio dos questionarios6 enviados via e-mail aos responsaveis 

pela contabilidade, administra9ao, centrale de qualidade au gestae ambiental, das 

empresas pesquisadas, teve como objetivo averiguar quantitativamente a posi9ao 

das empresas frente a Contabilidade Ambiental, o universe da pesquisa 

compreendeu as empresas instaladas no estado do Parana e constantes no GUIA 

ABIQUIM-2007, ao todo foram 51 empresas pesquisadas. 

0 questionario aplicado as empresas foi inspirado no Questionario aplicado 

junto a empresa conforme trabalho desenvolvido par (SILVA, 2003, p. 117 -123) que 

6 C6pia do modelo de questionario no material em anexo. 
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se baseou no Fasciculo 7, p.6-7, da Gazeta Mercantil "Gestao Ambiental : 

Compromisso da empresa". 

4. ANALISE DOS RESULT ADOS 

Para o desenvolvimento deste trabalho optou-se par uma avalia9ao da 

industria quimica, esse estudo justifica-se pela representatividade mundial desse 

segmento industrial e par suas caracteristicas potencialmente poluidoras, no Brasil a 

industria qui mica tambem tern grande participayao na economia. 

A Industria qui mica brasileira esta entre as 10 maiores do mundo, ocupando a 

ga posiyao. 
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Figura 15: Faturamento Uquido da Industria Quimica Mundial- 2005. 

Fonte: ABIQUIM (2006) 

0 Brasil e urn grande importador e exportador de produtos qui micas, 

em 2006 as exportayoes somaram US$ 8,9 bilhoes, esse valor representa 

crescimento de 20,8% em rela9ao a 2005. As importa96es somaram US$ 17,3 

bilhoes em 2006, com au menta de 13,3% na comparayao com 2005. Apesar do 



crescimento das exporta9oes, o deficit na balan9a comercial brasileira de produtos 

quimicos foi superior a USo/o 8,4 bilhoes, 6,4% maior do que registrado em 2005. 

Os produtos quimicos representaram 6,5%> de todas as exporta96es 

realizadas pelo Brasil em 2006 e 19°/o do total das importa96es. 

Figura 15: lmportac;oes e exportac;Oes brasileiras de produtos quimicos -1991 a 2006. 
Fonte: ABIQUIM (2006) 

Figura 16: lmportac;Oes e exportac;Oes brasileiras de produtos qulmicos de uso industrial -
1991 a 2006. 
Fonte: ABIQUIM (2006) 
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A industria quimica e o segundo maior setor brasileiro, responde par 12,2% 

no PIB da industria de transformayao, perdendo apenas para a industria de 

alimentos e bebidas que responde par 16,3°/o . 

Figura 17: PIB da industria de transformayao 
Fonte: ABIQUIM (2006) 

Das 1006 industrias qui micas cadastradas na ABIQU IM, o estado do Parana 

responde par 51 unidades industriais, ocupando a 68 posiyao. 0 estado de Sao 

Paulo e o estado com maior numero, respondendo par mais da metade das 

industrias registrando 555. 

Conforme observa-se na figura abaixo: 



Figura 18: Distribuiy~o das plantas de produtos qulmicos de uso industrial 
Fonte: ABIQUIM (2006) 
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A ABIQUIM destaca que a classifica<;ao da industria quimica e de seus 

segmentos ja foi motivo de muitas divergencias, o que dificultava a compara<;ao e 

analise dos dados estatisticos referentes ao setor. Em algumas ocasioes, industrias 

independentes, como a do refino do petr61eo, por exemplo, eram confundidas com a 

industria quimica propriamente dita. Em outras, segmentos tipicamente quimicos, 

como os de resinas termoplasticas e de borracha sintetica, nao eram incluidos nas 

analises setoriais. Com o objetivo de eliminar essas divergencias, a ONU, ha 

alguns anos, aprovou nova classifica<;ao internacional para a industria quimica, 

incluindo-a na Revisao no 3 da ISIC (International Standard Industry Classification). 

No Brasil, o Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE, com o apoio 

da ABIQUIM, definiu, com base nos criterios aprovados pela ONU, uma nova 

Classifica<;ao Nacional de Atividades Economicas (CNAE) e promoveu o 
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enquadramento de todos os produtos quimicos nessa classifica9ao (Divisao 24). 

Desde entao, os seguintes segmentos estao classificados como atividades da 

industria quimica7
: 

• 24. Fabrica9ao de produtos quimicos; 

• 24.1 Fabricayao de produtos quimicos inorganicos; 

• 24.2 Fabrica9ao de produtos quimicos organicos; 

• 24.3 Fabrica9ao de resinas e elastOmeros; 

• 24.4 Fabrica9ao de fibras, fios, cabos e filamentos continuos artificiais e 

sinteticos; 

• 24.5 Fabrica9ao de produtos farmaceuticos; 

• 24.6 Fabrica9ao de defensives agricolas; 

• 24.7 Fabrica9ao de saboes, detergentes, produtos de limpeza e artigos de 

perfumaria; 

• Fabrica98o de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins; 

• Fabrica9ao de produtos e preparados quimicos diversos. (ABIQUIM,2006). 

A ABIQUIM explica que em 2006, o faturamento Hquido da industria quimica 

brasileira, considerando todos as segmentos que a compoem, alcan9ou R$ 177,7 

bilhoes, valor 2,3% superior ao de 2005. Apesar do baixo crescimento da economia 

brasileira em 2006, ana em que o PIB registrou alta de apenas 2,9%, a industria 

quimica teve urn desempenho razoavel. No cenario internacional, destaca-se a forte 

eleva9ao da cota9ao do barril de petr61eo em 2006 e, consequentemente, da nafta 

petroquimica e do gas natural, com expressive reflexo no pre9o internacional de 

7 Mais detalhes sobre a classifica9ao das atividades da industria quimica, no material em anexo. 



67 

diversos produtos qulmicos. A demanda internacional por produtos qulmicos, 

impulsionada pelo crescimento da economia mundial, tern se mantido em patamares 

elevados, sem a contrapartida, no mesmo ritmo, da eleva<;ao da oferta, o que vern 

se refletindo em pressoes sabre os pre<;os. 

A industria qulmica participa ativamente de quase todas as cadeias e 

complexes industriais, inclusive servi<;os e agricultura, desempenhando papel de 

destaque no desenvolvimento das diversas atividades economicas do Pals. De 

acordo com os dados recentemente revisados pelo IBGE, a participacao da industria 

qui mica no PIB total foi de 3.1% em 2006. Comparativamente, nos Estados Unidos 

(maier industria quimica do mundo), a participa<;ao do setor no PIB e de 

aproximadamente 2%. (ABIQUIM, 2006) . 

Figura 19: Faturamento liquido da Industria Quimica Brasileira- 2006 
Fonte: ABIQUIM (2006) 
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4.1. PERFIL DA INDOSTRIA QUiMICA PARANAENSE 

0 universo da pesquisa foram as 51 empresas constantes no GUIA ABIQUIM-

2007, esse numero foi reduzido para 48 empresas, devido 3 empresas pertencerem 

ao mesmo grupo. Foi enviado para cada uma das 48 empresas urn questionario via 

e-mail aos responsaveis pela contabilidade, administrayao, controle de qualidade e 

gestao ambiental, setores envolvidos como tema do trabalho, dessas 48 empresas, 

foi possivel obter e aproveitar informayoes pertinentes ao trabalho somente de 39 

empresas.8 

A partir das informayoes constantes no GUIA ABIQUIM-2007, nos sites das 

empresas e no questionario enviado obteve-se o seguinte resultado: 

a) Porte das empresas da Ind. Quimica Paranaense. 

A classificayao do porte das empresas foi baseada no faturamento do ultimo 

exercicio divulgado no GUIA ABIQUIM - 2007, na falta do ultimo exercicio o 

penultimo e na falta deste o antepenultimo. Das empresas pesquisadas, a maioria 

43% e de grande porte, 36% media porte e 21% de pequeno porte. 

8 Relayao das empresas com alguns dos dados pesquisados no material em anexo. 



Porte das empresas da Ind. Quimica Paranaense 

43% 

PEQUENO PORTE • MEDIO PORTE 0 GRANDE PORTE I 

Grafico 4: Porte das empresas da Ind. Qui mica Paranaense 
Fonte: Desenvolvido pela autora 

b) Capital : Nacional ou estrangeiro 
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A distribui~ao do capital das empresas, sendo de capital nacional ou estrangeiro e 

distribuido conforme os graficos abaixo: 

Empresas da Ind. Quimica Paranaense 
Pequeno Porte 

0% 

100% 

CAPITAL NACIONAL • CAPITAL ESTRANGE IRQ I 

Grafico 5: Empresas de pequeno porte 
Fonte: Desenvolvido pela autora 



c) Exportac;ao 

Empresas da Ind. Quimica Paranaense 
Medio Porte 

14% 

CAPITAL NAQONAL • CAPITAL ESTRANGEIRO 

Grafico 6: Empresas de medio porte 
Fonte: Desenvolvido pela autora 

Empresas da Ind. Quimica Paranaense 
Grande Porte 

47% 

53% 

CAPITAL NACONAL •CAPITAL ESTRANGEIRO I 

Grafico 7: Empresas de grande porte 
Fonte: Desenvolvido pela autora 

70 

Das empresas pesquisas, a exportac;ao de produtos e realizada par: 9o/o 

empresas pequeno porte, 36% empresas de media porte e 55%, empresas de 

grande porte. 



Empresas exportadoras 

9% 

55% 36% 
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Grafico 8: Perfil de exportayao 
Fonte: Desenvolvido pela autora 

d) Gestao Ambiental 
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A pesquisa revela que a maioria das empresas pesquisadas possui alguma 

pratica de gestao ambiental, nao sendo necessariamente uma pratica certificada 

como a ISO 14000, no entanto, toda pratica de gestao ambiental na empresa ja 

revela seu cuidado como possfvel dano ao meio ambiente e com as conseqOencias 

que este dano possa trazer como multas ambientais, indeniza~oes e prejufzo da 

imagem da empresa perante a sociedade. 

Das empresas pesquisadas que possuem alguma pratica de gestao ambiental 

63% sao de grande porte, 23°/o sao de medio porte e 14°/o sao de pequeno porte. 



Pratica de gestio ambiental 

14% 

23% 

Pequeno porte • Medio porte o Grande porte j 

Grafico 9: Pratica de gestao ambiental conforme o porte das empresas pesquisadas 
Fonte: Desenvolvido pela autora 

4.2. PRINCIPAlS ATIVIDADES DAS INDUSTRIAS 
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As principais atividades das industrias pesquisadas seguindo a classifica~ao 

do IBGE com apoio da ABIQUIM, estao distribuidas conforme o grafico abaixo: 

Principais atividades das industrias 

Fabrica~ao de produtos e preparados qufmicos diversos 

Fabrica~ao de defensiws agrfcolas 

o Fabrica~ao de resinas e elastomeros 

o Fabrica~ao de produtos farmaceuticos 

• Fabrica~ao de tintas, vernizes, esmaltes , lacas e produtos afins 

o Fabrica~ao de produtos qufmicos organicos 

Grafico 10: Principais atividades das industrias pesquisadas 
Fonte: Desenvolvido pela autora 
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4.3. TRATAMENTO DOS RESIDUOS 

No levantamento quanto a gera~ao, avalia~o e desenvolvimento de a~oes 

para minimizar ou eliminar seu conseqOente impacto ambiental foram apontados: 

• Emissoes atmosfericas - Qualidade do ar; 

• Efluentes liquidos-Qualidade da agua; 

• Residues s61idos perigosos- Qualidade do solo; 

• Agua subterranea- Qualidade da agua subterranea; 

• Produtos perigosos: manuseio, armazenamento e transporte de produtos 

quimicos- Emissoes, derramamentos, vazamentos, 

• Higiene Industrial - Qualidade do ambiente de trabalho, prote~ao ao 

trabalhador. 

E no que diz respeito as a~oes que as empresas praticam em sua Gestae 

Ambiental foram apontados: 

• Reuso da agua ap6s tratamento; 

• Tratamento de efluentes; 

• lnstala~ao de equipamentos para redu~ao de emissoes na atmosfera; 

• Utiliza~ao de insumos antipoluentes no processo produtivo 

• Uso de embalagens reciclaveis; 

• Gerenciamento de Residues S61idos - Coleta Seletiva; 

• Reciclagem de residues com reutiliza~ao ou venda para terceiros; 

• Redw~:ao de rejeitos; 

• Redu~o do consume de agua e energia; 

• Educa~ao Ambiental: Conscientiza~ao, treinamentos; 
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• Recupera9ao de area degradada - Reflorestamento; 

• Programa Atua9ao Responsavel ABIQUIM; 

• Utiliza9ao de papel reciclado . 

4.4. DEMONSTRA<;AO DE INFORMA<;OES AMBIENTAIS 

Das 39 empresas em que foi possivel obter informa96es relativas ao tema do 

trabalho, somente 06 responderam o questionario enviado via e-mail , 03 informaram 

que nao responderiam o questionario, pois estas informa96es estavam divulgadas 

em seus sites na internet e as 30 demais empresas apesar dos inumeros contatos, 

nao responderam. 

Somente 06 empresas responderam o questionario e ainda com a ressalva 

que os dados informados nao fossem citados diretamente as empresas, como a 

pesquisa e quantitativa, respeitar-se a 0 pedido das empresas nao identificando 

seus nomes. 

Das 06 empresas que responderam o questionario temos o seguinte perfil : 

Porte Pequena Media Grande 

Quantidade 02 0 04 

Capital Nacional -X- Estrangeiro 

Exportadoras 01 Sim; 01 Nao -X- 02 SIM; 02 NAo 

Quante a evidencia~o das informa96es relativas ao meio ambiente, essas 

empresas informaram: 
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As duas empresas de pequeno porte, apesar de terem praticas de gestae 

ambiental na empresa, nao possuem nenhuma nomenclatura contabil para os 

investimentos, custos ou despesas relativas ao meio ambiente, nao evidenciam tais 

informa~oes em relat6rios contabeis e apontaram como causa o desconhecimento 

da contabilidade ambiental e a insipiencia do tema no Brasil. 

Das 04 empresas de grande porte que responderam o questionario, a 

empresa "UM" respondeu que as informa~oes solicitadas nao foram autorizadas 

para divulga~ao, no entanto, essa empresa possui ISO 14001 -Sistema de Gestae 

Ambiental e divulga em site na internet seu Balan~o Social de 2002 a 2006, alem de 

divulgar varias a~oes relativas a prote~ao e recupera~ao ambiental, inclusive 

divulgando informa~oes solicitadas na pesquisa. 

As outras 03 empresas tern Sistemas de Gestae Ambiental claramente 

definidos, e quanta a divulga~ao das informa~oes contabeis relativas ao meio 

ambiente A empresa " DOIS" possui nomenclatura contabil que foi criada pela 

propria empresa e evidencia tais informa~oes atraves do Balan~o Patrimonial e 

Relat6rio da Administra~ao. A empresa " TRES" possui nomenclatura contabil para 

evidenciar as informa~oes relativas ao meio ambiente, essa nomenclatura foi 

adaptada da Matriz nos USA, mas nao segue criterios estabelecidos pelas normas 

contabeis, quanta aos demonstratives e relat6rios contabeis que utilizam para a 

evidencia~ao de tais informa~oes, informaram que estao adequando as 

demonstra~oes para evidenciar as praticas ambientais. Essa empresa destacou a 

falta de necessidade de aplicar a contabilidade ambiental na empresa e a insipiencia 

do tema no Brasil. E a empresa "QUATRO" informou que nao ha nomenclatura 

contabil para as informa~oes relativas ao meio ambiente, e tais informa~oes sao 
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evidenciadas somente no Relat6rio da Administrac.tao. Tambem apontou a insipiencia 

do tema no Brasil. 

Quante as tres empresas que informaram nao responder o questionario, pois 

as informac.toes solicitadas estariam nos seus sites na internet, verificou-se em duas 

dessas empresas que uma delas evidencia a provisao de contingencias em seu 

Balanc.to Patrimonial e nas notas explicativas faz referencia que essa provisao de 

contingencias e para possiveis perdas de a9oes na justic.ta quanta a reparac.tao de 

danos ambientais. 

A outra empresa disponibiliza em seu site urn relat6rio de sustentabilidade 

com informac.toes do grupo a que pertence, esse relat6rio e apresentado desde 2004 

- em 2003, publicou o relat6rio socioambiental. Este relat6rio adotou as diretrizes da 

Global Reporting Initiative (GRJ), entidade internacional formada por empresas, 

instituic.toes e ONGs de todo o planeta, que propoe urn modele de relat6rio que preza 

pela transparencia e confiabilidade das informac.toes referentes ao desempenho 

economico, ambiental e social. Ja no site da terceira empresa, nao foi encontrada 

nenhuma informac.tao pertinente a pesquisa. 

Apesar do discurso das empresas em relac.tao ao desenvolvimento 

sustentavel pouco se evidencia a partir das informac.toes que divulgam, na pesquisa 

chegou-se ao resultado que 67% das empresas pesquisadas possuem praticas de 

gestae ambiental, no entanto, a maioria delas nao tern interesse na divulgac.tao das 

informac.toes pertinentes a essa pratica alem do que lhes convem no "marketing 

ecol6gico". 
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0 fate de praticarem a gestae ambiental evidencia a tendencia para a 

melhoria dos sistemas de gestae ambiental com o potencial de usuaries que podem 

se valer das evidencia96es contabeis ambientais. 

Pratica de Gestio Ambiental 

Praticam • Nao praticam 

Grafico 11 : Empresas pesquisadas que praticam gestao ambiental 
Fonte: Desenvolvido pela autora 

Poucos assuntos evoluiram tao rapidamente no universo empresarial 
brasileiro nos ultimos anos como a discussao sobre a responsabilidade 
corporativa. Pode-se dizer que as empresas, em menos de uma decada, 
passaram por pelo menos tres estagios. Primeiro foi a era da filantropia, que 
deu visibilidade as a¢es de voluntariado e aos investimentos sociais 
realizados nas comunidades do entomo. Mais tarde a conversa tornou-se 
mais abrangente e passou a envolver a etica e a transparencia no 
relacionamento com as partes interessadas. 0 objetivo era mostrar que a 
responsabilidade corporativa e, na pratica, sinOnimo de boa gestao. [ ... ] As 
empresas estao, agora, no estagio da preocupa~o com a sustentabilidade. 
0 contexto atual - marcado pela urgencia de temas como a degradactao 
ambiental e a exclusao social e pela emergencia dos movimentos sociais e 
de novas potencias globais, entre outros aspectos - leva as companhias a 
lanctar urn novo olhar sobre suas responsabilidades e seus impactos na 
sociedade. 0 resultado e que as questOes ambientais e sociais, que sempre 
foram marginais aos neg6cios, estao finalmente chegando ao coractao da 
estrategia. Em todos os setores, executivos e especialistas discutem como 
transformar a sustentabilidade numa oportunidade. (CYNTIA ROSENBURG, 
2006, p. 16-17). 

Das 201 empresas participantes do GUIA EXAME - BOA CIDADANIA 

CORPORATIVA -2006, em rela9ao ao meio ambiente 93°/o desenvolvem campanhas 

intern as relacionadas a consume consciente e a ecoeficiencia; 81% priorizam a 
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contrata9ao de fornecedores que tenham boa conduta ambiental e 30% possuem 

sistemas de gestao ambiental padronizados e formalizados. 

No destaque ao meio ambiente desse guia sao divulgadas as praticas ambientais de 

44 empresas dos mais diversos segmentos: 

Segmentos das empresas no GUIA EXAME 
Boa Cidadania Corporativa 2006 

5% 
5% 2%2%2% 14% 

7% - - -

Siderurgia 

2% 

2% 

2% 

o Sel'\19os publicos o Bancos e seguradoras 

• Qufmica e petroqufmica o Contru9ao 

• Automoti\() o Telecomunica9oes 

• Material de Contru9ao 

o Sel'\19os diwrsos 

Artigos para escolas e escrit6rios 

Farmaceutico, Higiene e Cosmeticos 

• E letroeletronico 

• Comercio Varejista 

• Papel e celulose 

• Industria de M6wis 

Grafico 12: Segmentos das empresas no Guia Exame Boa Cidadania Corporativa 2006 
Fonte: Desenvolvido pela autora 

No Parana, o setor industrial tern bons exernplos a oferecer. Ernbora 
ninguern discuta que ainda ha rnuito a fazer, rnuitas ernpresas tern adotado 
urna atitude pr6-ativa no que se refere a responsabilidade arnbiental , 
curnprindo as exigencias legais, antecipando-se na busca de soluyOes para 
questOes ainda nao regularnentadas por lei e, principalrnente, tornando a 
iniciativa de desenvolver e irnplernentar ayOes irnportantes e rnesmo 
pioneiras.Urn dos sinais rnais eloqoentes desse esforyo e o trabalho do 
GPMAI-Grupo de Profissionais de Meio Arnbiente das lndustrias, que reune 
cerca de 120 profissionais de 50 ernpresas instaladas no Estado. Criado ha 
dois anos e rneio, o grupo tern o prop6sito de cornpartilhar boas praticas e 
inforrnayOes sobre tecnologia, engenharia, legislayOes, prestayao de 
serviyos e educayao arnbiental , disserninando urna rnentalidade voltada 
para a questao do rneio arnbiente. 0 coordenador do GPMAI , Sergio Vanalli 
- que e gerente de rneio arnbiente e seguranya da Hexion Quirnica - diz 
que rnuitas ernpresas deixarn de se adequar as exigencias legais por 
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simples desconhecimento ou dificuldade de compreensao. "De maneira 
geral, as empresas tern buscado controlar e destinar melhor seus residues. 
Mas e fundamental gerar informac;oes para as industrias, especialmente as 
menores, que muitas vezes nao tern sequer noc;oes basicas sobre meio 
ambiente". (SMANIOTTO, 2005, p.43). 

KRAEMER (2002, p.72) afirma que "o que dificulta a evolw;ao da 

Contabilidade Ambiental e a resistencia dos empresarios em reconhecer sua 

responsabilidade perante a sociedade, dado que isto viria a onera-los". 

No entanto, essa percepc;ao tende a mudar, pais alem da pressao da 

sociedade quanta a responsabilidade das empresas perante o meio ambiente, as 

instituic;oes financeiras comec;am a colaborar para o desenvolvimento da gestae 

ambiental e evidenciac;ao contabil, pais, para a liberac;ao de financiamentos passam 

a avaliar o comportamento socioambiental, levando em considerac;ao aspectos 

ligados a sustentabilidade das empresas, dentre as exigencias feitas pelos maiores 

bancos privados do pais e pelo IFC, brac;o financeiro do Banco Mundial estao: 

Provar que estao preparadas para minimizar o impacto social e ambiental 
do projeto (a construc;ao de uma fabrica, por exemplo); 
Ter pianos de ayao para crises decorrentes de acidentes que envolvam o 
projeto e afetem a saude e a seguranc;a da comunidade, como incendios e 
vazamentos de 61eo; 
Prevenir e minimizar a emissao de gases causadores do efeito estufa ; 
Provar que desde o inicio das negocia¢es para obtenc;ao dos recursos a 
empresa envolveu os stakeholders (publicos que serao diretamente ou 
indiretamente afetados) no projeto e estabeleceu canais formais de 
relacionamento com essas comunidades. (HERZOG, 2007, p. 96-97). 

Ap6s analisar artigos, dissertac;oes, teses e livros publicados no Brasil, no 

periodo de 1991 a 2004 que trataram da questao ambiental, constatou-se que a 

pesquisa sabre o tema no Brasil e dificultada por: 

As empresas que exercem atividades, potencialmente, poluidoras divulgam 
poucas informa¢es sobre os eventos ambientais; 
A legislac;ao brasileira nao e muito rigorosa na punic;ao daqueles que 
agridem o meio ambiente, apesar dos consideraveis avanc;os a partir de 
1998. 
0 perfil das empresas brasileiras, normalmente, familiares e na forma 
juridica de sociedade por colas de responsabilidade limitada nao permite o 
acesso aos seus relat6rios contabeis. 
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A gestao ambiental nas empresas de grande porte e uma realidade, mas a 
contabilidade ainda nao participa desses eventos, em razao da insipiencia 
do tema entre os pr6prios contadores. 
Acredita-se que a divulga~ao de trabalhos que mostrem essa realidade em 
peri6dicos da area contabil e de outras areas do conhecimento podera 
contribuir para a sensibiliza~ao de contadores e administradores para que a 
variavel ambiental seja incorporada nos relat6rios contabeis. (CALIXTO, 
2005, p. 32). 

A Contabilidade Ambiental tern urn vasto caminho a percorrer ate o seu plena 

desenvolvimento, ate que as praticas contabeis neste ramo sejam efetivamente 

padronizadas, divulgadas, ensinadas e praticadas. Esse trabalho demonstrou urn 

pouco do universe ambiental em que as empresas estao inseridas e pelo qual a 

contabilidade ambiental deve se nortear para seu plena desenvolvimento, 

registrando e gerando relat6rios com a finalidade segundo PAIVA (2003, p. 17) de 

"auxiliar na elabora{:ao do planejamento estrategico; servir de parametro no 

gerenciamento das atividades-alvo e fornecer informa9oes externas no sentido de 

presta9ao de contas dessas atividades". 

Analisando a aplicabilidade da contabilidade ambiental na industria qufmica 

paranaense, percebe-se que este segmento tern urn potencial para colaborar com o 

desenvolvimento da contabilidade ambiental, pais possuem praticas de gestae 

ambiental que e o principia para a gestae dos elementos ambientais que podem 

gerar, ativos, passives, gastos (custos e despesas) e receitas ambientais que 

consequentemente afetarao o resultado financeiro das empresas. 

Dentre as objetivos deste trabalho foi possfvel conforme se verifica na revisao 

de literatura conceituar as principais termos sabre a Gestae e a Contabilidade 
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Ambiental. Tambem foi possivel contemplar os principais ativos, passives, receitas e 

custos ambientais gerados. 

Foi definido o perfil das empresas da industria quimica paranaense que aplicam a 

Contabilidade Ambiental em sua gestae, destacando o porte das empresas, a 

origem do capital se nacional ou estrangeiro, se exportadoras, o nivel de praticas de 

gestae ambiental, a classifica<;ao das atividades dessas empresas, os principais 

residues gerados e as principais a<;oes que as empresas desenvolvem em suas 

praticas de gestae ambiental. 

Quanta ao nivel de conhecimento sabre a gestae e a contabilidade ambiental por 

parte dos profissionais de contabilidade e gestores das empresas, percebe-se que 

as praticas de gestae ambiental nao sao claramente definidas e divulgadas nas 

empresas, alem do desconhecimento do assunto, fato revelado pelo pequeno 

numero de empresas que responderam ao questionario enviado. Os profissionais 

que responderam o questionario em nome das empresas enfatizaram o 

desconhecimento sabre a Contabilidade Ambiental, a insipiencia do tema no Brasil e 

a falta da "necessidade" de aplicabilidade na empresa. Os dados relatives a gestae 

ambiental revelam uma grande tendencia da inser<;ao da contabilidade ambiental, 

pais surgira nas empresas a necessidade de relat6rios que evidenciem informa<;oes 

capazes de auxiliar seus gestores na tomada de decisoes, para efetivamente 

desenvolverem suas atividades dentro do conceito de sustentabilidade. 
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7. ANEXOS 

Anexo - I - Rela9ao da Classificayao das Atividades da Industria Qui mica. 

Anexo - II - C6pia do modele de questionario enviado as empresas 

Anexo - Ill - Rela9ao das empresas da pesquisa com alguns dados 
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A Industria Quimica I Conceito 

A classifica~o da industria quimica e de seus segmentos ja foi motivo de muitas divergencias, o que 
dificultava a compara~o e analise dos dados estatisticos referentes ao setor. Em algumas ocasioes, 
industrias independentes, como a do refino do petr6leo, por exemplo, eram confundidas com a industria 
quimica propriamente dita. Em outras, segmentos tipicamente quimicos, como os de resinas 
termoplasticas e de borracha sintetica, nao eram incluidos nas analises setoriais. 

Como objetivo de eliminar essas divergencias, a ONU, ha alguns anos, aprovou nova classifica~o 
internacional para a industria quimica, incluindo-a na Revisao n° 3 da ISIC (International Standard 
Industry Classification). No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica- ffiGE, como apoio 
da Abiquim, definiu, com base nos criterios aprovados pela ONU, uma nova Classifica~o Nacional de 
Atividades Economicas (CNAE) e promoveu o enquadramento de todos os produtos quimicos nessa 
classifica~o (Divisao 24). Desde entao, os seguintes segmentos estao classificados como atividades da 
industria quimica: 

24 FABRICACAO DE PRODUTOS QuiMICOS 

24.1 FABRICACAO DE PRODUTOS QuiM:ICOS INORGANICOS 

24.11-2 Fabrica~o de cloro e alcalis 
24.12-0 Fabrica~o de intermediarios para fertilizantes 
24.13-9 Fabrica~o de fertilizantes fosfatados, nitrogenados e potassicos 
24.14-7 Fabrica~o de gases industriais 
24.19-8 Fabrica~o de outros produtos inorganicos 

24.2 FABRICACAO DE PRODUTOS QuiMICOS ORGAN!COS 

24.21-0 Fabrica~o de produtos petroquimicos basicos 
24.22-8 Fabrica~o de intermediarios para resinas e fibras 
24.29-5 Fabrica~o de outros produtos quimicos organicos 

24.3 FABRICACAO DE RESINAS E ELASTOMEROS 

24.31-7 Fabrica~o de resinas termoplasticas 
24.32-5 Fabrica~o de resinas termofixas 
24.33-3 Fabrica~o de elast6meros 

24.4 FABRICACAO DE FIBRAS, FIOS, CABOS E FILAMENTOS CONTiNuOS ARTIFICIAIS 
E SINTETICOS 



24.41-4 Fabricayao de fibras, fios, cabos e filamentos continuos artificiais 
24.42-2 Fabricayao de fibras, fios, cabos e filamentos continuos sinteticos 

24.5 FABRICA(:AO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 

24.51-1 Fabricayao de produtos farmoquimicos 
24.52-0 Fabricaylio de medicamentos para uso humano 
24.53-8 Fabricayao de medicamentos para uso veterimirio 
24.54-6 FabricayaO de materiais para usos medicos, hospitalares e odontol6gicos 

24.6 FABRICA(:AO DE DEFENSIVOS AGRiCOLAS 

24.61-9 Fabricayao de inseticidas 
24.62-7 Fabricayao de fungicidas 
24.63-5 Fabricayao de herbicidas 
24.69-4 Fabricayao de outros defensivos agricolas 

24.7 FABRICA(:AO DE SABOES, DETERGENTES, PRODUTOS DE LIMPEZA E ARTIGOS 
DE PERFUMARIA 

24.71-6 Fabricaylio de saboes, sabonetes e detergentes sinteticos 
24.72-4 Fabricayao de produtos de limpeza e polimento 
24.73-2 Fabricayao de artigos de perfumaria e cosmeticos 

24.8 FABRICA(:AO DE TINTAS, VERNIZES, ESMALTES, LACAS E PRODUTOS AFINS 

24.81-3 Fabricayao de tintas, vemizes, esmaltes e lacas 
24.82-1 Fabricaylio de tintas de impressao 
24.83-0 Fabricayao de impermeabilizantes, solventes e produtos afins 

24.9 FABRICACAO DE PRODUTOS E PREPARADOS QuiMICOS DIVERSOS 

24.91-0 Fabricayao de adesivos e selantes 
24.92-9 Fabricayao de explosivos 
24.93-7 Fabricaylio de catalisadores 
24.94-5 Fabricayao de aditivos de uso industrial 
24.95-3 Fabricayao de chapas, filmes, papeis e outros materiais e produtos quimicos para fotografia 
24.96-1 Fabricayao de discos e fitas virgens 
24.99-6 Fabricayao de outros produtos quimicos nao especificados ou nao classificados 

Obs.: 0 JBGE, seguindo a nova classificaylio adotada pela ONU, esti trabalhando na revisao da estrutura 
e da rela9ao de produtos por subdivisoes da CNAE, que deverao ser divulgadas em 2007. Com a revisao, 
os produtos quimicos passarao a ser classificados no capitulo 20, em vez do 24. A nova classificaylio ser.i 



utilizada nas estatisticas do instituto a partir de 2009, com base nos dados de 2008. 

A Classificayao Nacional de Atividades Economicas (CNAE) pode ser correlacionada com a 
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), que tern como base o Sistema Harmonizado (SH). 

DESCRICAO NA NCM DOS PRODUTOS QuiMICOS ABRANGIDOS PELA 
DIVISAO 24 DA CNAE I IBGE 

CAPiTuLO' DESCRICAO I 
Lanolina; outras gorduras e oleos de animais e de vegetais e respectivas frayoes ------j 

15 modificados quimicamente; misturas ou preparayoes nao alimenticias, de gorduras ou de 
(PARCIAL) oleos animais ou vegetais nao especificadas nem compreendidas em outras posiy()es; 

glicerol em bruto; aguas e lixivias 
r------16leos e outros produtos pf_o_v_e_n-ie-n-tes_ d_a_d_es_t-ilayao dos alcatroes de hulha; produtos 

27 analogos em que os constituintes aromaticos predominem, em peso, relativamente aos 
(PARCIAL) constituintes nao aromaticos; breu; coque de breu; misturas de alquilidenos; oleos 

minerais brancos; vaselina; parafina; ceras de petroleo e produtos semelhantes 

28 

29 

30 

31 
1--------

32 

Produtos quimicos inorganicos 

Produtos quimicos organicos 

Produtos farmaceuticos 

Adubos ou fertilizantes 

Extratos tanantes e tintoriais; taninos e seus derivados; pigmentos e outras materias 
corantes; tintas e vemizes; mastiques; tintas de escrever 

------- Oleos essenciais e resinoides; misturas de preparay()es a base de substancias odoriferas; 
33 

34 
(PARCIAL) 

35 

produtos de perfumaria ou de toucador preparados e preparayoes cosmeticas 

Saboes; agentes organicos de superficie, preparay()es para lavagem, preparayoes 
lubrificantes, ceras artificiais, ceras preparadas, produtos de conservayao e limpeza, 
massas ou pastas para modelar, ceras e composiy()es para dentistas 

Materias albumin6ides; produtos a base de amidos ou de feculas modificados; colas; 
enztmas 

36 
Polvoras e explosivos 

(PARCIAL) 

37 
(PARCIAL) Produtos para fotografia e cinematografia ( exceto os impressionados) 

38 Produtos diversos das industrias quimicas 
r--- - -- ------------------~ 

(P d~IAL) Plilsticos (em formas primilrias) 

40 Borracha sintetica e borracha artificial, em formas primarias; borracha misturada, nao 



~--- --.......------ --
(PARCIAL) vulcanizada, em formas primarias 

(P~~IAL) Fios de filamentos sinteticos e artificiais 

(P ~~IAL) Cabos de filamentos sinteticos e artificiais; fibrns sinteticas e artificiais 

A Abiquim nao acompanha estatisticamente todos esses segmentos e produtos. Com algumas ex~oes, 

concentra-se no segmento de produtos quimicos de uso industrial. Esse segmento abrange 
aproximadamente 3 mil produtos, utilizados no ambito de outros setores industriais ou da propria 
industria quimica, fabricados por cerca de 800 empresas, associadas ou nao a entidade, que figuram no 
cadastro da Abiquim e no Guia da Industria Quimica Brasileira. Para urn acompanhamento estatistico 
mais detalhado do desempenho do setor, a Abiquim toma como base urn painel formado por cerca de 200 
produtos quimicos de uso industrial. Essa amostra obedece, a partir de 1998, a classificayao do ffiGE, 
mas objetivando maior precisao nos levantamentos setoriais, a Abiquim subdividiu alguns itens, o que 
resultou no seguinte ambito setorial: 

GRUPOS DE PRODUTOSCONFORME CNAE 

FABRICACAO DE PRODUTOS QuiMICOS INORGA.NICOS 

• Fabricayao de intermediarios para fertilizantes 
• Fabricayao de cloro e alcalis 
• Fabricayao de outros produtos inorganicos 

FABRICACAO DE PRODUTOS QuiMICOS ORGANICOS 

• Fabricayao de produtos petroquimicos basicos 
• Fabricayao de intermediarios para resinas e fibras 

o Intermediarios para plasticos 
o Intermediilrios para resinas termofixas 
o lntermediarios para fibras sinreticas 

• Fabricayao de outros produtos quimicos organicos 
o Corantes e pigmentos organicos 
o Solventes industriais 
o Intermediilrios para detergentes 
o Intermediarios para plastificantes 
o Plastificantes 
o Outros produtos quimicos organicos 

FABRICACAO DE RESINAS E ELASTOMEROS 



• Fabricayao de resinas termoplasticas 
• Fabricayao de resinas termofixas 
• Fabricayao de elastOmeros 

FABRICACAO DE PRODUTOS E PREPARADOS QuiMICOS DIVERSOS (*) 

• Fabricayao de aditivos de uso industrial 

(*)Neste grupo estao incluidos apenas os produtos pertencentes ao subgrupo de fabrica~o de aditivos de 
uso industrial. 
Obs.: A abertura dos grupos de produtos grafados em italico nao aparece na classifica~o CNAE-ffiGE, 
mas, como a Abiquim ja fazia o levantamento desses grupos em separado, optou por manter essas 
subdivisoes. 

E importante esclarecer que, como associayao, a Abiquim representa a totalidade da industria qui mica 
brasileira, observando-se, porem, que determinados segmentos da industria quimica sao representados e 
acompanhados estatisticamente por associay()es congeneres, como a FEBRAF ARMA (produtos 
farmaceuticos), a ABRAFATI (tintas e vemizes), ANDA (fertilizantes), o SINDAG (defensivos 
agricolas) e a ABlliPEC (produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmeticos ), entre outras. 

Copyright ABIQUIM® 1998 - 2007. Proibida a reprodu~ao total ou parcial para f"ms comerciais, 
salvo mediante autoriza~o expressa da ABIQUIM. 

Copyright© 1996-2007, ABIQUIM Associ~o Brasileira da Industria Quimica. 
Todos os direitos reservados. 



Questionario a ser aplicado junto as empresas da Industria Quimica Paranaense 

Esta pesquisa tern par objetivo identificar quais os principals residuos e consequentes 
impactos gerados pela industria quimica paranaense equal o nivel de evidenciagao das informagoes 
relativas aos ativos ambientais, passivos ambientais, despesas (custos) e receitas ambientais nas 
demonstra¢es contabeis das empresas. 0 universo da pesquisa sao as empresas localizadas no 
estado do Parana constantes no GUIA ABIQUIM- 2007. 

1. Caracterizagao da Empresa: 

a} Razao Social: 
b) Ramo de atividade conforme CNAE: 
c) N°. de empregados: 
d) Faturamento anual: 
e) Enquadramento fiscal: ( ) SIMPLES, ( ) PRESUMIDO, ( ) LUCRO REAL. 

2. Na empresa SIM 
Existe Polftica de meio ambiente daramente definida e divulgada em ambito interno 
e externo? 
A politica de meio ambiente esta integrada a outras areas como qualidade, saude, 
seguranga e responsabilidade social? 
Ha procedimento que assegure a comunicagao e acessibilidade dos resultados 
legais/corporativos aos empregados? 
Existe uma documentagao sistematica, bern como sua atualizagao para obter, 
acessar ou desenvolver informac;oes acerca dos requisitos locais e corporativos 
relativos ao meio ambiente? 
Existe um programa de Gestao Ambiental? 
Existe urn departamento especifico responsavel pela Gestao Ambiental? 
E definido e alocado recursos financeiros e humanos para a exeqOibilidade do 
programa de gestao ambiental? 

3. Assinale quais resfduos a empresa gera,analisa, avalia e desenvolve agoes para prevenir, 
mini mizar ou eliminar seu consequente impacto ambiental. 

Emissoes atmosfericas - Qualidade do ar 
Efluentes lfquidos - Qualidade da agua 
Residuos S61idos e perigosos- Qualidade do solo 
Agua subterranea - Qualidade da agua subterranea 
Produtos perigosos: manuseio, armazenamento e transporte de produtos quimicos-
Emissoes, derramamentos, vazamentos, qualidade do ar, do solo e da agua 
subterranea. 
Higiene industrial - Qualidade do ambiente de trabalho, protegao ao trabalhador. 
Explos6es - Poluic;ao sonora e abalos 

NAO 



4. Quais das acoes abaixo a empresa pr<Uica em sua Gestao Ambiental? 

Reuso da agua ap6s tratamento 
Recuperacao de area degradada 
Tratamento de efluentes 
lnstalacao de equipamentos para reducao de emiss6es na atmosfera 
Utilizacao de insumos antipoluentes no processo produtivo 
Uso de embalagens reciclaveis 
Gerenciamento de Reslduos s61idos - Coleta seletiva 
Reciclagem de reslduos com reutilizacao ou venda para terceiros 
Reducao de rejeitos 
Reducao do consumo de agua e energia 
Utilizacao de papel reciclado 
Educacao Ambiental: conscientizacao, treinamentos. 
Programa Atuacao Responsavel- ABIQUIM 
Outras: 

5. Evidenciacao Contabil - Aplicabilidade da Contabilidade Ambiental: SIM NAO 
A empresa adota alguma nomenclatura contabil para os investimentos, custos ou 
despesas relativos ao meio ambiente? 
Esta nomenclatura foi criada pela propria empresa? 
Esta nomenclatura foi adaptada de outra? 
Esta nomenclatura seguiu algum criterio estabelecido pelas normas contabeis? 

6. Assinale quais demonstracoes ou relat6rios contabeis adaptados ao meio ambiente a empresa 
utiliza para evidenciar as informa¢es relativas aos investimentos ambientais; ativos e passivos 
ambientais; custos (despesas) e receitas ambientais. 

BalanQo Patrimonial 
ORE 
DOAR 
BalanQo Social 
Relat6rio da AdministraQao 
Notas explicativas 

8. No caso da nao aplicabilidade da contabilidade ambiental os motivos sao: 

Nao ha necessidade de aplici3-/a na empresa 
Desconhecimento da Contabilidade Ambiental 
lncipiemcia do tema no Brasil 

Responsavel pelas informaQoes: 
Cargo: 
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