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Artigo
contábeis

1. INTRODUÇÃO

A questão do meio ambiente vem sendo cada 

vez mais discutida nos últimos anos. Mudanças de 

consciência e comportamento vem tornando-se 

necessárias, no sentido de preservá-lo, ou seja, para 

encontrar maneiras que possibilitem o crescimento 

econômico sem prejudicar gerações futuras.

O presente trabalho pretende servir como 

introdução ao tema, retratando o “estado da arte” 

da Contabilidade Ambiental, e tem como objetivo 
o de contribuir didaticamente para a difusão do 

conhecimento dessa área da Contabilidade. Dessa 

maneira, procurou-se reunir as principais questões 

Contabilidade pode inserir-se nesse contexto, 

ajudando, juntamente com outras ciências, na 

preservação do meio ambiente. 

Esta pesquisa é do tipo exploratória e a 

razão para sua realização foi puramente de ordem 
intelectual, adquirindo conhecimento sobre um 

tema relativamente pouco estudado no Brasil, 

sem preocupar-se com sua aplicação prática. O 

procedimento adotado na execução foi pesquisar em 

livros, revistas e leis, sendo assim, uma pesquisa 

O trabalho está organizado em oito capítulos, 

uma visão geral da questão ambiental. O terceiro 

trata das leis brasileiras de proteção ao meio 

da contabilização dos recursos ambientais. O capítulo 

O sexto capítulo trata das partes interessadas na 
informação gerada pela Contabilidade Ambiental. O 

sétimo discorre sobre a prática da auditoria ambiental 

e o oitavo é a conclusão do trabalho.

2. VISÃO AMBIENTAL

O modo como o homem enxerga o meio 

com que, atualmente, ele esteja consciente da 

necessidade de uma cooperação para preservá-lo e de 

uma busca por um desenvolvimento sustentável. 

para muitas empresas, e ele tem de ser administrado 

e sociedade.” (ONU, 1999, p. 10)

2.1. Visão econômica antiga

Há algumas décadas, para todos os países, 

crescimento econômico era sinônimo de exploração 

dos recursos ambientais. Dessa forma, eles não 

se preocupavam se a degradação do ambiente 

podia ou não ser irreversível. Esse fato pode ser 

ilustrado por Motta (1995, p. 5) que diz que existiu 

o pensamento de que as nações desenvolvidas 

alcançaram níveis satisfatórios de crescimento à 
custa das perdas ambientais, sendo que as que estão 
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em desenvolvimento terão de passar pelo mesmo 

processo de esgotação de recursos ambientais.

Segundo Coelho (1992, p. 274) e Moreira(1998, 

p. 226), foi a partir da Revolução Industrial que se 

primeiramente com o carvão e o minério de ferro, 

passando em seguida à substituição daquele pelo 

petróleo, como principal fonte de energia.

Assim, os países mais desenvolvidos – 

Inglaterra, Estados Unidos, França, Japão, etc. –, 

responsáveis por esse processo, não se preocupavam 

com a deteriorização e degradação do meio ambiente. 

Se algum recurso se esgotasse em determinado 

local, seria buscado e encontrado em outro, mesmo 
que fora de suas fronteiras nacionais, nos países em 

desenvolvimento atrasado.

Como não havia qualquer fiscalização na 

exploração dos recursos, as principais fábricas se 

instalaram próximas de jazidas de carvão e minério 

de ferro, dando início à extração em larga escala. 

“Nesse processo, o ambiente foi submetido a uma 

contínua devastação, pondo em risco o equilíbrio do 

planeta e afetando a vida de toda a humanidade” 
(Moreira, 1998, p. 226). A idéia central era crescer 

a qualquer custo. E esse pensamento perdurou por 

quase dois séculos.

2.2. Visão econômica atual

Somente nas últimas décadas do século XX, 

por causa do agravamento dos problemas ambientais, 

é que a sociedade se mobilizou para discutir a questão 
e tentar diminuir a exploração indiscriminada e seus 

riscos pra o meio ambiente. De acordo com Coelho 

(1992, p. 273), até então, a preocupação se limitava 

a questões sanitárias decorrentes da poluição do ar e 

das águas, como a mortandade de peixes.

O início da conscientização teve como marco a 

Reunião de Estocolmo, realizada pela ONU em 1972, 

que discutiu questões como a utilização da energia 

nuclear, os grandes desmatamentos e queima de 
combustíveis. No entanto, nem todos já estavam 

realmente conscientizados a respeito do problema 

na reunião: “um país que não alcançou o nível 

satisfatório mínimo de promover o essencial, não 

está em condições de desviar recursos consideráveis 

para a proteção do meio ambiente”. (General José 

Costa Cavalcanti, chefe da delegação brasileira, apud 

Ribeiro, 1992, p.20)

Mas foi  a  parti r dessa década que se 
multiplicaram os grupos ecológicos e a pressão 

social resultou na aprovação de leis de proteção 

ambiental.

2.3. Desenvolvimento econômico sustentável

“Urge conciliar os sistemas econômico e 
ecológico, principalmente porque são dois 
sistemas que necessariamente se interagem. 
Assim, não se pode fazer uma escolha 
entre desenvolvimento econômico ou meio 
ambiente saudável. A convivência harmoniosa 

visto que são vitais para a sobrevivência da 
humanidade; não são mutuamente exclusivos, 
mas partes que se completam entre si.” 
(Ribeiro, 1992, p. 19)

Em contraposição à idéia de que o aumento 

da poluição e esgotamento dos recursos naturais 

são conseqüências imprescindíveis ao crescimento, 

são realizados vários estudos relativos a formas 

alternativas de crescimento econômico menos 

prejudiciais ao meio ambiente. Surge a expressão 

desenvolvimento sustentável, que de acordo com a 

FBDS (Fundação Brasileira para o Desenvolvimento 
Sustentável) foi criado em 1987 e definido no 

Relatório Nosso Futuro Comum da Brundtland 

Commision (Comissão Mundial para Meio Ambiente 

e Desenvolvimento) como “desenvolvimento 

que satisfaz as necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das futuras gerações de 

satisfazer as suas próprias necessidades”.

3. LEIS AMBIENTAIS

O Direito está presente em todos os campos 

da sociedade, sempre agindo e interferindo na 
organização social, procurando manter a disciplina 

das condições de coexistência e de aperfeiçoamento 

tanto do homem como dos grupos sociais. Na área 

ambiental, ele já atua há algum tempo procurando 

atuar, no sentido de preservar a natureza e evitar os 

danos que possam surgir com a degradação excessiva 

do meio ambiente.

Dessa forma, o Direito fiscaliza todas as 

alterações sofridas nos diversos setores da sociedade: 
econômico, tecnológico, industrial, científico e 

populacional; procurando discipliná-los, como forma 

de evitar as agressões ou, ao menos, amenizá-las.

A Lei nº 6.938/81 teve como finalidade 

coordenar e estabelecer as diretrizes básicas para o 

que se chamou de Política Nacional do Meio Ambiente, 

na qual se buscou preservar e melhorar a recuperação 

do meio ambiente, como forma de aumentar as 

condições do desenvolvimento sócio-econômico.

Segundo Ribeiro (1992, p. 17), o governo 
através dessa Lei criou meios de controle da 

poluição; para isso, começou a obrigar as empresas 

a apresentarem relatórios das atividades ambientais, 

a realizar visitas surpresas, a efetuar testes no local 
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da produção, a tomar providências caso ocorra algum 

problema ou desastre, e a exigir licenciamento para 

operar.

 A Constituição Federal (da República 

Federativa do Brasil), promulgada em 1988, procurou 
contribuir para o meio ambiente através do artigo 

225, que determina o direito a todos os brasileiros 

de viverem em um meio ambiente saudável, cabendo 

ao governo e a sociedade preservá-lo. O artigo 225 

estabelece que:

“Todos têm direi to ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-

A legislação federal, através do Decreto nº 
95.733/88, que dispõe sobre a inclusão no orçamento 

dos projetos e obras federais, de recursos destinados 

a prevenir ou corrigir os prejuízos  de natureza 

ambiental, cultural e social passou a adotar uma 

postura avançada e coerente em termos contábeis 

custos das obras contratadas, total ou parcialmente 

com recursos federais, devem incluir os gastos 

necessários para a prevenção e correção dos prejuízos 
da poluição ambiental. O artigo 1º do Decreto nº 

95.733/88 estabelece que:

“Art. 1º  No planejamento de projetos e obras, 

parcialmente com recursos federais, serão 
considerados os efeitos de caráter ambiental, 
cultural e social, que esses empreendimentos 
possam causar ao meio considerado.

de natureza ambiental, cultural e social, os 
órgãos e entidades federais incluirão, no 

correspondentes, no mínimo, a 1% (um por 

4. CONTABILIZAÇÃO DOS RECURSOS 
AMBIENTAIS

Após as grandes mudanças, a partir da 

década de 70, em relação à maneira de abordar o 

meio ambiente, a discussão chegou à contabilidade: 

como ela poderia ajudar na preservação do meio 

ambiente e, ao mesmo tempo, fornecer informações 

que facilitassem a tomada de decisões pelos gestores 

frente às novas questões ambientais.  
Segundo Ribeiro (1992, p. IV e V):

ambientalistas e ecologistas poderão ter 

Dessa forma, um grande número de estudos 

começaram a ser feitos, sobretudo na década 90, para 

inserir a questão ambiental na ciência da contabilidade. 

Surgiram questões como a inserção de contas 

ambientais no patrimônio das empresas, o cálculo 

patrimoniais e maneiras de evidenciar a informação 

ambiental nas demonstrações contábeis.

4.1. Mensurabilidade da renda sustentável

A contabilidade trata do patrimônio que é 

composto de elementos mesuráveis ou estimados. 

Segundo Motta (1995, p. 6), o uso do meio ambiente 

não é, atualmente, valorado via mercado, criando 

assim um problema: os valores da util ização, 

exaustão ou degradação dos recursos naturais não 

se revelam nos custos de produção ou consumo; não 

sendo valorados ou estimados, eles não integram 
as Contas Nacionais. Dessa maneira, as medidas de 

a produção e consumo.

sustentável a qual incorpore, ao consumo do capital 

natural, o custo de seu uso devido ao esgotamento 

geradas pela degradação ambiental.
De acordo com essa problemática, segundo 

Motta (1995, p. 7), “a questão da mensurabilidade 

da renda sustentável se constitui na etapa mais 

controvertida da Contabilidade Ambiental”, embora 

contas ambientais.

Segundo Motta (1995, p.6), o emprego dos 

recursos ambientais causam a seguinte distorção:

insumos (inputs) pelo setor produtivo 

meio ambiente presta. No caso de não ocorrer 
o pagamento respectivo, transformam-se em 
subsídios que deveriam ter seu valor imputado 

O efeito causado por essa distorção é, segundo 

Ribeiro (1992, p.21), o crescimento ilusório do 

Produto Interno Bruto (PIB), “emboraas empresas 
aumentem seus lucros individualmente, a riqueza 

do país não está crescendo de fato”. Dessa forma, 

o esgotamento dos recursos naturais “deteriora a 

capacidade econômica do país, deixando-o mais 

pobre, ao contrário do que demonstram os resultados 
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dos atuais cálculos do PIB” (Ribeiro, 1992, p. 21). 

No atual cálculo, “quanto mais utilizados os recursos 

naturais maior será o crescimento do produto (PIB)”. 

(Motta, 1995, p. 15)

Sendo assim, o procedimento atualmente 
utilizado só não prejudica a economia quando o 

recurso utilizado não é inesgotável. Segundo Motta 

(1995, p. 16) “esse tipo de procedimento se fragiliza 

quando a sustentabilidade das atividades econômicas 

baseadas na exploração de recursos naturais é 

colocada em questão”.

4.2. Obstáculos à contabilização

Segundo Ribeiro (1992, p.51), os obstáculos 

mais freqüentes à adoção de uma evidenciação clara 

e completa dos investimentos na proteção do meio 

ambiente são:

“indedutibilidade, no cálculo do imposto de renda a. 

das provisões para gastos futuros, de forma geral, 

inclusive os relativos à proteção do meio ambiente;

b. 

auferido; 

preocupações com litígios.” c. 

Ribeiro (1992, p. 52) afirma, ainda, que 

relacionados à proteção ambiental das despesas 
operacionais, devido ao fato de que medidas 

antipoluição são necessárias a alguns processos 

produtivos. 

4.3. Trabalho do CICA

Face aos obstáculos encontrados pela 

Contabilidade, o Canadian Institute of Chatered 

Accountants (CICA) apud Ferreira (2002, p. 187) 

estudou, em 1993, “de que maneira os efeitos do 

meio ambiente poderiam ser considerados e relatados 

com ele, somente os danos ambientais que causarem 

uma entidade podem ser objeto de mensuração e 

registro. Dessa forma, “havendo dano [ambiental], 

mas a lei assim o permitir, não será considerado 

evento econômico”. (CICA apud Ferreira, 2002, 

188)

O CICA apud Ferreira (2002, p. 188) recomenda 
que:

conservar os recursos renováveis ou não-
renováveis são considerados como medidas 
ambientais e seriam objeto de estudo para o 

relativas ao meio ambiente.”

Diante dessa posição, o CICA apud Ferreira 

que não é, quando, em uma entidade, os custos 

ocorrerem tanto em função do meio ambiente quanto 
por outros fatores.

5. EVIDENCIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
DAS CONTAS AMBIENTAIS

As informações contábeis relativas ao meio 

ambiente são escassas. Elas poderiam estar 

presentes no Balanço Patrimonial, no Relatório 

da Administração, no Balanço Social e em outras 

demonstrações das empresas, as quais realizassem 
ações ligadas ao meio ambiente, sejam elas de 

recuperação, preservação ou prevenção.

Segu ndo  R i be i r o  ( 19 92 ,  p .7 1) ,  a s 

demonstrações contábeis possuem, quando muito, 

notas no Relatório Anual da administração quanto 

aos investimento realizados no meio ambiente, em 

atendimento a uma recomendação da Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM). Ribeiro ressalta ainda que 

por ser apenas uma recomendação da CVM – e não 

uma norma –, seu atendimento ocorre de acordo 
com a conveniência das empresas, e assim sendo, 

poucas empresas têm seguido essa orientação. 

Além disso, essas notas apresentam apenas dados 

qualitativos e têm caráter descritivo, não informando 

se os montantes são despesas ou investimentos 

ambientais.

A Lei 6.404, que dispõe sobre as sociedades 

por ações, não estabelece nenhuma forma de 

evidenciação das informações relativas ao meio 
ambiente e nem maneiras adequadas para tratá-

las. 

No entanto, tais informações poderiam ser 

evidenciadas nas notas explicativas, conforme o § 

5º do inciso IV do artigo 176:

“As notas deverão indicar: (...)

d) os ônus reais constituídos sobre elementos 
do ativo, as garantias prestadas a terceiros 
e outras responsabilidades eventuais ou 

contingentes;”

Dessa maneira, as empresas poderiam 

evidenciar nas notas explicativas suas responsabilidades 

perante o meio ambiente, permitindo uma maior 

transparência de suas demonstrações.

Outra recomendação, segundo Ribeiro (1992, 

p. 90), seria o uso de contas específ icas na 

Contabilidade, contas estas ligadas a preservação, 

uma melhor avaliação por parte dos usuários. 
Nos Balanços Sociais, onde são apresentados 

os resultados do desempenho social da empresa 

e avaliadas as relações ocorridas entre estes 
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resultados e a sociedade, pode-se evidenciar além 

de informações como níveis de emprego, condições 

de higiene, distribuição de riqueza e segurança 

no trabalho, as informações referentes a gastos e 

despesas com o meio ambiente. 
No Relatório da Administração, a empresa 

deve informar quais são suas diretrizes ambientais 

incluídas entre as políticas da entidade e recomenda-

se ser incluídas as seguintes informações: as classes 

de questões ambientais que se aplicam à empresa e 

ao seu ramo de atividades; as medidas e programas 

formalmente estabelecidos pela empresa com relação 

às iniciativas de proteção do meio ambiente; as 

melhorias introduzidas em grau de importância, 

desde que se adotaram as medidas nos últimos anos; 
as metas em matérias de emissão de poluentes em 

o resultado da empresa nas medidas de proteção 

do meio ambiente por imposição legal; os efeitos 

meio ambiente sobre os gastos de capital no exercício 

e a provisão em exercícios futuros.

da conscientização, a apresentação de Balanços 

disponibilizar informação completa aos usuários sobre 

as ações da empresa no meio ambiente, através de 

dados qualitativos e quantitativos.

melhor as contas ambientais, torna-se necessário 

uma definição de despesas ambientais, ativos 

ambientais e passivos ambientais.

5.1. Ativos ambientais

 Segundo Iudícibus (apud Ribeiro 1992, 

p.87), ativos são: 

de tempo (...) agregados de potenciais de 

Sendo assim, ativos ambientais seriam os 

bens, de qualquer entidade, os quais estivessem em 

conformidade com as características acima citadas e 

o meio ambiente.

Para uma melhor informação ao usuário, 

nas demonstrações contábeis. De acordo com 

Ribeiro (1992, p. 90), poderia-se criar contas como 

Almoxarifado de Insumos Ambientais, Imobilizado 

Técnico Ambiental e Diferido Ambiental.

5.2. Passivos ambientais

 Segundo Martins (apud Ribeiro, 1992, p. 99), 

futuro em função de dívida e/ou obrigação contraídas 
perante terceiros”.

acima citada, Ribeiro (1992, p. 113) conceitua o 

passivo ambiental da seguinte forma:

“Passivo Ambiental quer se referir aos benefícios 
econômicos (ou resultados econômicos), que 

de modo a permitir a compatibilidade entre 
este e o desenvolvimento econômico ou em 
decorrência de uma conduta inadequada em 

ambientais são obrigações que exigem a entrega 

de ativos ou prestações de serviços futuros, em 
decorrência de transações anteriores ou atuais, 

presente da empresa que surgiu de eventos 

passados.

Ribeiro (1992, p. 114) cita possíveis origens 

de passivos ambientais como as despesas do 

exercício atual, os resultados de exercícios anteriores, 

ativos permanentes de natureza ambiental e riscos 

ambientais potenciais.

Assim, se o passivo ambiental tiver como 
origem despesas do exercício atual, necessárias à 

recuperação de determinada degradação, ele deve 

ser contabilizado em contrapartida a uma conta do 

resultado operacional. Se ele tiver como origem 

os resultados de exercícios anteriores, deve-se 

contabilizá-lo também no exercício em curso, uma vez 

anteriores para ajustes –salvo em caso de mudança 

de critério contábil ou erro imputável. Assim, para 
ambos os casos deveriam ser criadas provisões sobre 

gastos estimados a serem realizados. 

5.3. Despesas ambientais

Segundo Iudíc ibus (1997, p.  149), a 

despesa“representa a utilização ou o consumo de 

bens e serviços no processo de produzir receitas. (...) 

pode referir-se a gastos efetuados no passado, no 

presente ou que serão realizados no futuro”.

As despesas devem ser reconhecidas e 

registradas no resultado do exercício em que seu 
fato gerador ocorrer, no entanto, no caso das 

despesas ambientais, torna-se muitas vezes difícil a 

ao período que lhes competem.
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não poderão ser associados a um processo 

que a Contabilidade utiliza para alocar certos 

por exemplo), poderia distribuir os custos 
e despesas de natureza ambiental entre os 
períodos julgados de competência, de forma 
segregada.” (Ribeiro, 1992, p. 80)

Como exemplos de custos e despesas 

ambientais, Ribeiro cita o valor dos insumos, mão-de-

obra, equipamentos e instalações para preservação, 

recuperação e proteção e outros.

ambiente – possuem fato gerador em momentos 

passados – deveriam ser contabilizados no exercício 

em os trabalhos de recuperação tivessem início. Já 
em relação aos gastos com proteção concomitante 

ao processo produtivo, estes seriam lançados como 

custo no exercício da produção da receita.

5.4. Perdas ambientais

Segundo Iudícibus (1997, p. 157), assim como 

as despesas devem ser reconhecidas e registradas 

no resultado do exercício em que seu fato gerador 

ocorrer, as perdas seguem o mesmo princípio, apesar 

de não se poder confrontá-las com a receita.

as perdas ambientais como “a expectativa de perda 

de ativos, parcial ou total provocada por razões de 

natureza ambiental”. Quanto a forma de evidenciação, 

explicativas e, se possível, seus valores envolvidos. 

Esse tratamento vale também para as perdas efetivas 

e outras perdas ambientais previsíveis.

De acordo com a ONU apud Ribeiro (1998, p. 

106), são exemplos de perdas ambientais os gastos 
incorridos com multas e penalidades, bem como o 

resultado de perdas e danos causados por poluição 

anteriormente.

6. PARTES INTERESSADAS NA 
CONTABILIDADE AMBIENTAL

São várias as partes – investidores, credores, 

empresários, administradores, clientes, fornecedores, 

da informação gerada pela contabilidade ambiental, 

Os investidores estão sempre preocupados 

com o retorno de seus investimentos. Sendo assim, 

suas atenções estão sempre voltadas para os riscos 

de suas aplicações. Segundo a ONU (1999, p.11), 

eles desejam ser informados de como o desempenho 

da empresa em relação ao meio ambiente pode 

financeira relacionada à sua atuação no meio 

ambiente pode ser usada para avaliar os riscos e 

administrá-los da melhor maneira possível. Dessa 

maneira, eles estarão atentos a futuras despesas ou 

prejuízos que a empresa possa vir a incorrer, podendo 

retirar seu capital de empresas que não dão a devida 

atenção às questões ambientais, antes que ocorra 

uma desvalorização de suas ações no mercado.

Assim como os investidores, os credores 

se preocupam com os riscos e retorno de seu 

capital. Segundo a ONU (1999, p. 11), além dos 

mesmos interesses dos investidores, os credores 

se preocupam perante a possibilidade de terem de 

assumir a responsabilidade por recuperar os danos 

ambientais de uma terra que acreditavam ser segura, 

perante a omissão de um devedor em relação às 

reais condições. Dessa forma, a quantia envolvida 

pode ser muito maior do que a original, causando-

lhes prejuízos.

Os empresários são grandes interessados na 
informação gerada pela contabilidade ambiental. De 

acordo com a ONU (1999, p. 11), eles desejam saber 

o potencial do impacto dos custos ambientais em 

em suas empresas. Segundo Ferreira (2002, p. 186 e 

187), os administradores necessitam de informações 

que lhes permitam gerir a empresa frente aos 

problemas relativos ao meio ambiente. Na maioria 

das vezes, os bens produzidos geram uma receita 

de produção e não os relativos ao meio ambiente, 

deixando esses custos a descoberto.

Dessa forma, tendo acesso a tais informações, 

eles podem implementar programas e políticas que 

mantenham o equilíbrio entre as expectativas dos 

acionistas e investidores da entidade por resultados 

econômicos e as expectativas da sociedade pela 

preservação do meio ambiente. A informação é 
essencial para os empresários e administradores 

da empresa, possibilitando estabelecer suas diretrizes 

e políticas, bem como saberem sobre a necessidade 

ou não de novos investimentos.

Já o Governo se interessa na informação 

empresas e, conseqüentemente, preservar o meio 

institutos, secretarias e fundações destinados a esse 

gerada pela contabilidade ambiental, o Governo pode 

conhecer quais empresas negligenciam os danos 
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causados por elas no meio ambiente e quais delas se 

preocupam e agem no sentido de  preservá-lo. 

qualidade de vida e, para tanto, deseja que o meio 

ambiente permaneça inalterado. A informação 
gerada pela contabilidade ambiental servirá para 

que ela, normalmente através da mídia, pressione 

seus representantes no Governo a agirem contra 

empresas que causem danos graves ao meio 

ambiente, aplicando penalidades, impedindo suas 

atividades ou abrindo processos judiciais contra os 

responsáveis pelos danos. Segundo Ribeiro (1992, 

p.1), “os indivíduos tratam o meio ambiente conforme 

forma, quanto mais um país investe em educação, 
maior será a conscientização de sua população 

sobre a necessidade de preservar o meio ambiente 

e, consequentemente, mais capacidade ela terá de 

exigir ações do Governo.

7. CONCLUSÃO

A questão da Contabilidade Ambiental está 

em processo de evolução no Brasil. Por ser um 

tema relativamente novo, muito pode ser discutido 
e estudado, pois sua prática ainda não está 

regulamentada.

A leitura do trabalho que abordou as principais 

questões a cerca da Contabilidade Ambiental, revela 

essa questão ao leitor e o permite entender em qual 

situação essa parte da Contabilidade se encontra 

atualmente.

Dessa forma, o trabalho serve de referência 

para realização de novas pesquisas nesse campo. Ele 
permite o pesquisador enxergar todo o contexto da 

Contabilidade Ambiental e, então, poder optar pela 

questão que mais lhe desperte interesse, auxiliando-o 

na formulação de novos problemas e proposição de 

soluções. Assim, o leitor poderá utilizar o trabalho 

como uma introdução para se aprofundar na questão 

de seu interesse.
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