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RESUMO 

 
A Contabilidade Ambiental é a ferramenta essencial no processo de preservação ambiental. 

Seria impossível preservar o meio ambiente sem mensurar o patrimônio ambiental. A 

pesquisa realizada teve como finalidade analisar como é possível contabilizar a receita 

ambiental produzida pela reciclagem de lixo do Shopping Conquista Sul. Sendo importante 

porque a empresa obtém uma imagem diferenciada perante os consumidores e ajuda os 

mesmos a se conscientizarem para preservação do meio ambiente. Buscou responder como é 

possível adquirir receita ambiental através da reciclagem de lixo e como esta atividade é 

importante para a redução dos impactos ambientais. Para responder a estas indagações foi 

usado estudo de caso, com a abordagem descritiva. No tocante à coleta de dados teve como 

delimitação espacial o Shopping Conquista Sul responsável ambientalmente. Fez-se uso de 

entrevista e formulários, os quais serão analisados através de tabelas e gráficos. 

 

Palavras-chave: Contabilidade Ambiental. Reciclagem de lixo. Preservação Ambiental 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 

The Environmental Accounting is a vital tool in the process of environmental preservation. It 

would be impossible to preserve the environment without measuring the environmental 

heritage. The research aimed to analyze how it is possible to account for the revenues 

produced by environmental waste recycling Shopping South Conquest Being important 

because the company gets a differentiated image to consumers and help them become aware 

to preserve the environment. Sought to answer how you can acquire revenue environment by 

recycling garbage and how this activity is important for reducing environmental impacts. To 

answer these questions was used case study, with the descriptive approach. Regarding the data 

collection was to spatial delimitation Shopping Conquest South environmentally responsible. 

Made use of forms and interview, which will be analyzed through tables and graphs. 

 

Keywords: Environmental Accounting. Recycling of trash. Environmental Preservation 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A gravidade da degradação ambiental e os riscos provenientes da falta de ações mais 

concretas nos fazem buscar vários meios a fim de minimizar os problemas de ordem social e 

ambiental, procurando identificar algumas ações necessárias ao exercício contínuo da 

cidadania, estas deverão vir acompanhadas de resultados que contribuam para a solução do 

dilema, desenvolvimento - preservação. Uma maneira de preservar o meio ambiente consiste 

na responsabilidade e conscientização da sociedade, quando se trata das ações relativas ao 

lixo e seu gerenciamento. 

A evolução da população e a forte industrialização determinam o crescimento dos 

resíduos sólidos urbanos – o lixo. As atividades econômicas interferem diretamente na 

produção de lixo de um país, é notável que em cidades que possuem uma grande concentração 

de indústrias, o lixo produzido é diferenciado de cidades com menor concentração. 

As questões relacionadas ao inadequado descarte dos resíduos sólidos e a 

implementação de medidas que incorporem programas de gerenciamento desses resíduos, 

seriam de difícil resolução se não relacionarmos as propostas de desenvolvimento sustentável, 

com ganhos ambientais e econômicos provenientes da reciclagem. A utilização de meios que 

busque diminuir o volume de lixo nos aterros controlados, aterros sanitários dos centros 

urbanos, favorecendo não só os indivíduos quanto à qualidade de vida, mas buscando 

alternativas para com as gerações futuras e com ganhos financeiros. 

A presente pesquisa proporciona a alternativa para preservar o meio ambiente, e com 

isso adquirir receita ambiental, provindos da reciclagem de lixo, que é de fundamental 

importância para a sociedade. Ao preservar o meio ambiente são preservados os recursos 

provindos da relação homem-natureza, tornando - se importante para as empresas que aderem 

à preservação ambiental, pois obtém uma imagem diferenciada junto aos consumidores, e 

estes são impactados a conscientizarem ambientalmente. 

A Contabilidade como ciência social aplicada é um objeto social que deve atender 

tanto à sociedade, quanto às empresas. Já as empresas tem o compromisso com emprego, 

renda e também com o meio ambiente. A finalidade da Contabilidade ambiental neste 
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trabalho é integrar na Contabilidade tradicional à responsabilidade ambiental, na qual, a 

mesma deve atuar de forma que mensura todas as relações contábeis com o meio ambiente. 

O objetivo geral da pesquisa foi evidenciar como os métodos de preservação ambiental, 

podem gerar receita e contribuir para a sustentabilidade. Os objetivos específicos foram 

demonstrar todos os processos para a reciclagem de lixo, como este contribui para a 

comunidade e como a reciclagem de lixo do Shopping Conquista Sul contribui com a geração 

de receita ambiental. 

Na realização do trabalho a metodologia aplicada foi a pesquisa de estudo de caso, 

tendo como delimitação espacial o Shopping Conquista Sul e a Cooperativa Recicla 

Conquista. 

A monografia realizada e constituída por 5 capítulos:  

I. Introdução – apresentação, objetivos, hipótese e justificativa.  

II.  Referencial Teórico – teoria, legislação e normatização contábil.  

III. Metodologia – que define os métodos utilizados na pesquisa. 

IV. Análise dos Dados – que define os procedimentos realizados para evidenciação 

da pesquisa e os resultados alcançados pela mesma. 

V. Conclusão – resumo do referencial teórico, atendimento aos objetivos, resposta 

a questão problema, análise da hipótese e opinião do pesquisador e 

dificuldades da pesquisa. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A POLUIÇÃO AMBIENTAL 

 

A poluição ambiental atua em diversas áreas (atmosférica, terrestre e aquática). A 

poluição terrestre representada pelo solo prejudica a humanidade, pois é a fonte de seu 

sustento. 

A poluição do solo é proveniente dos resíduos gerados pelas atividades humanas, seja 

ela de qualquer natureza e pelas atividades econômicas, tais como: indústrias, comércio e 

serviços.  

Embora a poluição do solo possa ser provocada por resíduos na fase sólida liquida e 

gasosa, é, sem dúvida, sob a primeira forma que ela se manifesta mais intensamente 

por duas razões principais: as quantidades geradas são grandes e as características de 

imobilidade – ou pelo menos de muito menor mobilidade dos sólidos – impõem 

grandes dificuldades ao seu transporte no meio ambiente. (BRAGA e col., 2005) 

 

Os resíduos provenientes dos gases atuam na poluição atmosférica, a única forma que 

pode prejudicar o solo é devido às chuvas ácidas, já os resíduos provenientes dos líquidos 

afetam o solo através dos efluentes de processos industriais e através de esgotos sanitários que 

não são lançados na rede pública de esgoto. 

Dentre todos, porém, a poluição ambiental do solo por resíduos sólidos é o problema 

maior e mais comum. Através de métodos eficazes pode ser resolvido com mais eficiência e 

obtenção de lucros. 

2.1.1 O LIXO 

 

A palavra lixo origina-se do latim lix, que significa cinzas ou lixívia. Antigamente, 

todos os resíduos sólidos não reutilizáveis eram chamados de lixo. Porém, a produção de lixo 

tem aumentado devido o crescimento das populações urbanas e com o acelerado 

desenvolvimento das indústrias, e a necessidade de obter um destino para este lixo que seja 

economicamente e ambientalmente viável tornou-se fundamental. 
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Conforme a norma brasileira NBR 10.004 caracteriza como resíduos sólidos todos os 

resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades de origem industrial, 

doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta 

definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em 

equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de 

água, ou exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face a melhor 

tecnologia disponível. 

O lixo em função de sua origem variada apresenta também constituintes bastante 

diversos, e o volume da sua produção varia de acordo com sua procedência, como o nível 

econômico da população e com a própria natureza das atividades econômicas na área onde é 

gerado. Por exemplo, as proporções de papel, papelão, metais ou restos de alimentos variam 

conforme a área que eles provêm. 

2.1.2 A PRODUÇÃO DE LIXO 

 

A geração de lixo depende de fatores culturais, nível e hábito de consumo, rendas e 

padrões de vida das populações, além de fatores climáticos e das características de sexo e 

idade dos grupos populacionais. 

A evolução da população e a forte industrialização determinam o crescimento dos 

resíduos sólidos urbanos. As atividades econômicas interferem diretamente na produção de 

lixo de um país, é notável que em cidades que possuem uma grande concentração de 

indústrias o lixo produzido é diferenciado de cidades com menor concentração. 

Conforme ABRELPE a geração de Resíduos Sólidos Urbanos - RSU no Brasil 

registrou crescimento de 1,8%, de 2010 para 2011, índice percentual que é superior à taxa de 

crescimento populacional urbano do país, que foi de 0,9% no mesmo período, conforme 

demonstram os dados apresentados na Figura 01. O aumento observado segue tendência 

constatada nos anos anteriores, porém em ritmo menor. 
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Figura 01: Geração de Resíduos Sólidos Urbanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisas ABRELPE 2010 e 2011 e IBGE 2010 e 2011 

Visto que, houve um aumento na geração de resíduos sólidos no Brasil, a coleta 

também sofreu um aumento significante, o que demonstra uma ampliação na cobertura dos 

serviços de coleta de RSU no país, rumo à universalização dos mesmos. A figura 02 

representa a percentagem de RSU coletado no Brasil. 

Figura 02: Participação das Regiões do País no Total de RSU coletado 

Fonte: Pesquisa ABRELPE 2011 
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A disposição final do lixo é obtida de várias formas, no lançamento a céu aberto, na 

qual, o lixo é simplesmente descarregado sobre o solo, sem medidas de proteção ao meio 

ambiente ou à saúde pública. 

O aterro controlado é outra forma de disposição final do lixo, na qual precauções 

tecnológicas executivas adotadas durante o desenvolvimento do aterro, como o recobrimento 

dos resíduos com argila (na maioria das vezes sem compactação), aumentam a segurança do 

local, minimizando os riscos de impacto ao meio ambiente e a saúde pública. 

Outro tipo de aterro é o aterro sanitário que utiliza critérios de engenharia e normas 

operacionais especificas, proporcionando o confinamento seguro dos resíduos ( normalmente, 

recobrimento com argila selecionada e compactada em níveis satisfatórios), evitando danos ou 

riscos à saúde pública e minimizando os impactos ambientais. 

Uma evolução do aterro sanitário é o aterro sanitário-energético, no qual, o chorume 

drenado é reaplicado nas câmaras do aterro, visando aumentar o grau de biodegradação da 

matéria orgânica. 

Em muitas regiões do Brasil o destino final do lixo urbano é o lançamento a céu aberto 

e os aterros controlados, o que ambientalmente é uma destinação do lixo inadequada. A figura 

03 compara a destinação final dos RSU no Brasil nas formas inadequadas e adequadas que 

são os aterros sanitários e os aterros sanitário-energético nos anos de 2010 e 2011. 

Figura 03: Destinação final dos RSU coletados no Brasil 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa ABRELPE 2010 e 2011. 
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2.1.3 A RECICLAGEM DE LIXO 

 

A reciclagem do lixo consiste na obtenção de um destino para o lixo gerado que seja 

economicamente e ambientalmente viável. 

É interessante notar que nos países do primeiro mundo, a geração de lixo passíveis de 

reciclagem é maior que nos países mais pobres, e o desperdício é o menor possível. 

A reciclagem de lixo é definida como o processo de transformação dos resíduos 

envolvendo a alteração e suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas 

à transformação destes em insumos ou novos produtos. 

A reciclagem é uma alternava para amenizar o problema da poluição ambiental e 

iniciativa de obtenção de lucros, porém, é necessário o engajamento da população para 

realizar esta ação. O primeiro passo é perceber que o lixo é fonte de riqueza e que para ser 

reciclado deve ser separado. Ele pode ser separado de diversas maneiras e a mais simples é 

separar lixo orgânico do inorgânico (lixo molhado / lixo seco). Esta é uma ação simples e de 

grande valor. 

A Tabela 01 permite visualizar de um modo geral a participação de diferentes 

materiais na fração total dos RSU. Referida composição, porém, é bastante diversificada nas 

diferentes regiões, uma vez que está diretamente relacionada com características, hábitos e 

costumes de consumo e descarte da população local. 
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Tabela 01: Participação dos Materiais no Total de RSU Coletado no Brasil 

Fonte: Pesquisa ABRELPE 2011 e Plano Nacional de Resíduos Sólidos – Versão pós Audiências e Consulta 

Pública para Conselhos Nacionais (Fevereiro /2012) 

Quatros setores – alumínio, papel, plástico e vidro – possuem considerável 

participação nas atividades de reciclagem no país. A Figura 04 apresenta os índices de 

reciclagem desses materiais no período de três anos e a partir da mesma observa-se que tais 

índices têm apresentado pouca ou nenhuma evolução. No tocante aos plásticos optou-se por 

considerar o índice relativamente ao PET, que além de ser representativo apresenta dados 

consolidados anualmente. 

 

Figura 04: Reciclagem de papel, vidro, alumínio e PET de 2007 a 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BRAELPA – Associação Brasileira de Celulose e Papel, ABIVIDRO – Associação Brasileira de Indústria 

de Vidro, ABAL – Associação Brasileira do Alumínio e ABIPET – Associação Brasileira da Indústria de PET 
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2.1.4 CLASSIFICAÇÃO DO LIXO 

 

A classificação de resíduos envolve a identificação do processo ou atividade que lhes 

deu origem e de seus constituintes e características e a comparação destes constituintes com 

listagens de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido. 

A norma brasileira NBR (10.004) classifica os resíduos sólidos em 

a) Resíduos classe I – Perigosos: constituídos por aqueles que, isoladamente ou por 

mistura, em função de sua característica de toxidade, inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade, radioatividade e patogenicidade em geral, podem apresentar riscos a saúde 

pública (com aumento de mortalidade ou de morbidade) ou efeitos adversos ao meio 

ambiente, se manuseados ou dispostos sem os devidos cuidados. 

b) Resíduos Classe II – Não perigosos; 

 Resíduos classe II A – Não inertes: são aqueles que não se enquadram nos 

resíduos classe I e que não se enquadram nos resíduos classe II B, e podem ter propriedades, 

tais como: biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. 

 Resíduos classe II B – Inertes: são aqueles que não se solubilizam ou que não 

têm nenhum de seus componentes solubilizados em concentrações superiores aos padrões de 

potabilidade de água, quando submetidos a um teste padrão de solubilização (conforme NBR 

10.006 – Solubilização de Resíduos); 

Essa classificação é representada na figura 05. 
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Figura 05: Diagrama de classificação do lixo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Norma Brasileira NBR 10.004 

Os resíduos sólidos urbanos passíveis de reciclagem são classificados nos resíduos 

classe II – não perigosos, visto que são definidos conforme categoria e representa a maior 

concentração de lixo gerado no meio urbano.  

2.1.5 A COLETA SELETIVA 

 

A coleta seletiva foi definida na Lei Federal nº. 12.305/2010, que instituiu a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, como a coleta de resíduos sólidos previamente separados de 

acordo com sua constituição e composição, devendo ser implementada pelos municípios 
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como forma de encaminhar as ações destinadas ao atendimento do princípio da hierarquia na 

gestão de resíduos sólidos, dentre as quais se inclui a reciclagem. 

Segundo Leite (2006) “A coleta seletiva é um serviço especializado em coletar o 

material devidamente separado e classificado pela fonte geradora. Além de facilitar a 

reciclagem, constitui-se de um processo de valorização dos resíduos, visando à reintrodução 

no ciclo produtivo”. 

Conforme ABRELPE em 2011, dos 5.565 municípios, 3.263 (58,6%) indicaram a 

existência de iniciativas de coleta seletiva conforme mostra a Figura 06, que também 

apresenta as quantidades destas iniciativas nas diversas regiões do país. Embora a quantidade 

de municípios com atividades de coleta seletiva seja expressiva, é importante considerar que 

muitas vezes tais atividades resumem-se na disponibilização de pontos de entrega voluntária à 

população ou na simples formalização de convênios com cooperativas de catadores para a 

execução dos serviços. 

Figura 06: Quantidades/Percentuais de Municípios por Região e Brasil em que 

existem iniciativas de Coleta Seletiva. 

 

Fonte: Pesquisa ABRELPE 2011 
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Os pontos de entrega ou eco pontos são pontos destinados a facilitar o acesso e com 

isso obter a coleta seletiva voluntária. Além dos eco pontos a coleta seletiva utiliza de 

catadores pelas ruas, o que torna a coleta seletiva uma fonte de renda. 

Segundo Leite (2006) apud Caldeironi (2008) “A coleta de lixo é a maior aliada na 

reciclagem, pois, após a separação dos materiais na própria fonte geradora eles são coletados 

e encaminhados para o beneficiamento. Este sistema facilita a reciclagem e por que os 

materiais estarão mais limpos, e consequentemente, com maior potencial de 

reaproveitamento”. 

2.2 GESTÃO AMBIENTAL 

 

A empresa que atua com responsabilidade social terá uma visão privilegiada no 

mercado, visto que, preservar o meio ambiente, vai além da responsabilidade social é uma 

conscientização social. 

“A conscientização social refere-se à capacidade de uma organização de responder às 

expectativas e pressões da sociedade. Nesse sentido, a busca de procedimentos, mecanismos, 

arranjos e padrões comportamentais desenvolvidos pelas empresas marca aquelas que são 

mais ou menos capazes de responder aos anseios da sociedade.”(DONAIRE, 1999, p.23) 

O conceito de conscientização social não é tão definido como o de responsabilidade 

social, pois se estabelece independente de leis e obrigações. A conscientização identifica 

como a empresa está voltada para a questão ambiental, não visando apenas o cumprimento 

das leis, mas transparecendo para a sociedade uma imagem de preocupação ambiental. 

 As empresas devem reconhecer a questão ambiental como parte integrante do 

desenvolvimento da empresa e estabelecer metas, políticas e objetivos para que as empresas 

possam se adequar ao meio - ambiente. 

“A gestão ambiental visa integrar plenamente, em cada empresa, essas políticas, 

programas e procedimentos como elemento essencial de gestão, em todos os seus domínios.” 

(ANDRADE, TACHIZAWA & CARVALHO, 2004, p.34) 
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Utilizar da gestão ambiental como ferramenta para aumentar as receitas é possível, 

pois à medida que a empresa contribui com o meio - ambiente não beneficia apenas a 

sociedade, mas sim, adquire pontos positivos perante a mesma. 

 

2.3 CONTABILIDADE AMBIENTAL 

 

A Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) n° 774 de Dezembro de 

1994 define como objetivo científico da Contabilidade, a correta apresentação do Patrimônio 

e análise das causas das suas mutações. 

Para Iudícibus (2004) a Contabilidade é uma ciência informativa, essencialmente 

utilitária, no sentido de que responde, por mecanismos próprios, a estímulos de vários setores 

da economia. Nesse contexto, Tinoco & Kraemer (2004) definem a Contabilidade como um 

sistema de mensuração, avaliação e divulgação, centrado nos usuários da informação, 

destinado a provê-los com demonstrações contábeis, permitindo análises de natureza 

econômica, financeira, social e ambiental das empresas. 

Esse ramo da contabilidade surgiu nos anos 70, quando as empresas passaram a dar 

maior atenção aos problemas do meio ambiente, porém somente foi reconhecida como ramo 

da ciência contábil em fevereiro de 1998, com a finalização do Relatório Financeiro e 

Contábil sobre o Passivo e Custos Ambientais pelo Grupo de Trabalho Intergovernamental de 

Contabilidade e Relatórios. 

A Contabilidade Ambiental visa identificar a necessidade de preservação através das 

definições dos custos, despesas, e receitas utilizando a Contabilidade Ambiental como 

ferramenta parar o processo de decisão. 

“A Contabilidade Ambiental pode ser entendida como a atividade de identificação de 

dados e registro de eventos ambientais, processamento e geração de informações que 

subsidiem o usuário, servindo como parâmetro em suas tomadas de decisões”. (PAIVA, 2008, 

p.17) 
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Nesse sentido é importante que a empresa seja auxiliada pela Contabilidade 

Ambiental, para poder certificar que as utilizações dos recursos ambientais estão sendo 

ajustadas conforme legislação e seguindo o papel de conscientização social. 

A Contabilidade Ambiental, a partir da própria definição de Contabilidade, é o 

registro do patrimônio ambiental (bens, direitos e obrigações ambientais) de uma 

organização. O objetivo principal da Contabilidade Ambiental é o de criar condições 

para que cada grupo de usuários possa avaliar a situação financeira e econômica da 

organização, além de tornar possível fazer previsões quanto ao comportamento 

futuro da mesma, levando-se em conta os efeitos causados ao meio ambiente por 

essa entidade [...]. (BERGAMINI JÚNIOR apud SILVA, 2008, p.37) 

O conceito de Contabilidade Ambiental define-se como uma ramificação da 

Contabilidade tradicional, mas executando o seu papel fundamental, mensurar os dados 

ambientais, na qual, servirão como base para a avaliação econômica financeira da empresa 

perante as questões ambientais. 

É importante ressaltar que a Contabilidade Ambiental não solicita obrigações perante a 

lei, como a contabilidade fiscal exige, mas, é uma prova de evidenciar a conscientização 

social e com isso declarar a sociedade o compromisso da empresa perante o meio ambiente. 

Nesse contexto, “Contabilidade Ambiental representa o elo que liga a empresa a 

diversos usuários, inclusive a sociedade, no que tange as informações contábeis”. 

(CARVALHO, 2008, p.112) 

2.3.1 ATIVO AMBIENTAL 

 

O ativo reflete os bens e direitos de uma empresa em determinado período, já o 

conceito de ativo ambiental se estabelece nos bens destinados à preservação ambiental. 

Segundo Ribeiro (2006, p.61) “Os ativos ambientais são constituídos por todos os 

bens e direitos possuídos pela empresa, que tenham capacidade de geração de benefício 

econômico em períodos futuros e que visem à preservação, proteção e recuperação 

ambiental”. 

Nesse sentido, o conceito de ativo ambiental se expande, no qual, não identifica bens 

voltados apenas para preservação do meio ambiente, mas também para recuperar o que foi 

danificado.  
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Confirmando, Carvalho (2008, p.127) declara que, “ativos ambientais são 

considerados todos os bens e direitos da entidade, relacionados com a proteção, preservação e 

recuperação ambiental, e que estejam aptos a gerar benefícios econômicos futuros para 

entidade”. 

À medida que se adquire uma receita ambiental é um ativo que está sendo 

concretizado. Assim, utilizar da redução de gastos que agridem o meio ambiente e realizar 

medidas que preservem o meio ambiente caracteriza-se um ativo ambiental. 

Nesse contexto: “ativos ambientais são os bens adquiridos pela companhia que têm 

como finalidade, controle, preservação e recuperação do meio ambiente. Se os 

gastos ambientais podem ser enquadrados nos critérios de reconhecimento de um 

Ativo, devem ser classificados como tais. Os benefícios podem vir através do 

aumento da capacidade ou melhora da eficiência ou da segurança de outros ativos 

pertencentes à empresa, da redução ou prevenção da contaminação ambiental que 

deveria ocorrer como resultado de operações futuras ou, ainda, através da 

conservação do meio ambiente”. (TINOCO & KRAEMER apud SILVA, 2008, 

p.109) 

 

2.3.2 PASSIVO AMBIENTAL 

 

O passivo ambiental visa identificar todas as obrigações que estão ligadas as praticas 

ambientais estabelecidas pela empresa. 

Kraemer (apud Silva 2008, p.135) define que: “passivo ambiental representa toda e 

qualquer obrigação e curto e longo prazo, destinados único e exclusivamente a promover 

investimentos em prol de ações relacionadas à extinção ou amenização dos danos causados ao 

meio ambiente, inclusive percentual do lucro do exercício, com destinação compulsória 

direcionado a investimentos na área ambiental”. 

  Assim, o passivo ambiental evidencia ações destinadas a investimentos que preservem 

o meio ambiente, esses que decorrem das receitas adquiridas pela empresa. 

 “O passivo ambiental também decorre de atitudes positivas da empresa no sentido de 

representarem obrigações decorrentes de ações na área de recuperação reparação ou gestão 

ambiental”. (CARVALHO, 2008, p.132) 
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  Conforme o conceito, o passivo ambiental não se destina apenas para atividades de 

proteção e preservação ambiental, mas de atividades destinadas a recuperar o que foi 

danificado no meio ambiente. 

 Segundo Ribeiro (2006, p.112) os passivos ambientais devem ser informados em 

subgrupo especifico das exigibilidades. Sua composição e seus respectivos valores 

deverão ser discriminados em notas explicativas às demonstrações contábeis. No 

entanto, se houver uma obrigação relevante, em termos de valor e natureza, devera 

ser contabilizada e evidenciado no Balanço Patrimonial em conta especifica. 

2.3.3 CUSTO AMBIENTAL 

 

Os custos ambientais são aqueles que se relacionam como as atividades de preservação 

ambiental, são os custos adquiridos ao utilizar a conscientização social e evitar degradar o 

ambiente. 

 “Os Custos Ambientais compreendem os gastos realizados para gerenciar os impactos 

das atividades das empresas neste setor, de forma ambientalmente responsável, além de outros 

gastos com o mesmo objetivo”. (ONU apud RIBEIRO, 2006, p.52). 

Visando prevenir, ou recuperar o meio ambiente, os fatores utilizados para tais 

situações são os custos ambientais, seja referente à produção ou a fatores externos que 

contribui diretamente com a produção. Sendo necessário que a Contabilidade Ambiental 

mensure os custos fixos e variáveis.  

As empresas que através de suas atividades são as que mais poluem o meio ambiente 

devem ser as empresas a evidenciar seus custos, inserindo neles os gastos necessários para a 

prevenção e utilização correta dos recursos que podem prejudicar o meio ambiente. 

Para Carvalho (2008, p.140), podem ser considerados custos ambientais: 

 Custos de reciclagem de materiais; 

 Gastos com depreciação e amortização dos ativos ambientais; 

 Gastos relacionados com preservação e recuperação de áreas contaminadas 

ou degradadas; 

 Materiais utilizados na preservação ou de recuperação ambiental; 

 Salários e encargos do pessoal empregado diretamente na área ambiental da 

entidade. 
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2.3.4 DESPESA AMBIENTAL 

 

As despesas ambientais são aquelas provindas da não preservação ambiental, porem 

com o intuito de estabelecer uma receita. Assim, ao prejudicar o meio ambiente é obrigatório 

o pagamento de multas, caso o impacto causado prejudique o meio ambiente. 

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

gerenciamento ambiental consumidos no período e incorridos na área administrativa.” 

(RIBEIRO, 2006, p.50). 

As despesas ambientais são todos os gastos que não estiverem ligados diretamente à 

atividade produtiva, porem deve estar relacionada à questão ambiental. 

Segundo Carvalho (2008, p.141) podem ser consideradas despesas ambientais: 

 Todos os gastos relacionados com as políticas internas de preservação 

ambiental, como folders, cartazes, cartilha e outros; 

 Salários e encargos do pessoal empregado na área de políticas internas na 

preservação ambiental; 

 Todos os gastos relacionados com treinamento na área ambiental como 

horas-aula do instrutor e aquisição de material de expediente; 

 Aquisição de equipamentos de proteção ambiental; 

 Despesa com depreciação do material permanente utilizado pela 

administração na área ambiental; 

 Despesa com compensação ambiental; 

 Despesa com recuperação ambiental; 

 Dano ambiental; 

 Despesa com auditoria ambiental; 

 Consultoria para elaboração de EIA/ Rima
[1];

 

 Despesa com licenças ambientais; 

 Despesa com multas e indenizações ambientais. 

 

2.3.5 RECEITA AMBIENTAL 

 

As empresas que se preocupam com a preservação do meio ambiente e utiliza métodos 

que diminuem o impacto ambiental, são empresas responsáveis ambientalmente, porém 

muitas indústrias adquirem estratégias que visam à proteção ambiental utilizando de recursos 

que obtenham retornos financeiros. 

“Receitas ambientais são os recursos auferidos pela entidade em decorrência da venda 

de seus subprodutos ou de materiais reciclados. Os reciclados podem ser tanto vendidos como 
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matéria – prima para outras atividades como realizados pela entidade em seu processo 

produtivo”. (CARVALHO, 2008, p.142) 

Todo processo de comercialização consiste em gastos ambientais, mas se manter 

focada na prevenção ajuda a diminuir tais gastos. A reciclagem de materiais, seja para 

redução dos gastos ambientais, seja para adquirir receita é uma estratégia ambiental que 

mantém qualquer empresa em desenvolvimento. 

Ao adquirir receita é de conhecimento fundamental da Contabilidade que esta esteja 

associada a uma despesa, que se caracteriza pelos gastos necessários para produzir produtos, 

bens ou serviços. 

“No caso de uma receita ambiental, por exemplo, participação no faturamento total da 

empresa que se reconhece como sendo devida a sua atuação responsável com o meio 

ambiente, fica complicado associar despesa a esse tipo de receita, mas elas existem e devem 

ser quantificadas”. (SILVA, 2008, p.163) 

Segundo Tinoco e Kraemer (apud SILVA, 2008, p.163) 

 [...] as receitas ambientais decorrem de: 

 Prestação de serviços especializados em gestão ambiental; 

 Venda de produtos elaborados de sobras de insumo do processo produtivo; 

 Venda de produtos reciclados; 

 Receita de aproveitamento de gases e calor; 

 Redução de consumo de matérias – primas; 

 Redução do consumo de energia; 

 Redução do consumo de água; 

 Participação no faturamento total da empresa que se reconhece como sendo 

devida a sua atuação responsável com o meio ambiente. 

 

Assim, ao relacionar entradas de recursos financeiros devido à preservação ambiental 

ou redução de algumas despesas que, por sua vez, agridem o meio ambiente são denominadas 

receitas ambientais. 
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2.4 RELAÇÃO CONTÁBIL X RELAÇÃO AMBIENTAL 

 

Em 1996, o então Instituto Brasileiro de Contadores (IBRACON), atual Instituto dos 

Auditores Independentes do Brasil, votou e aprovou a Norma e Procedimentos de Auditoria n. 

11 – Balanço e Ecologia - (NPA 11), com o objetivo de estabelecer a relação entre a 

Contabilidade e o Meio Ambiente. A referida norma estabelece critérios para os elementos do 

Ativo e Passivo Ambiental, para a apresentação das demonstrações contábeis e também 

retrata alguns parâmetros para a Auditoria Ambiental. 

Para enquadrarem-se no novo contexto empresarial, as organizações devem aliar seus 

interesses econômicos à responsabilidade social. Essa integração deve ser demonstrada 

através da Contabilidade, conforme a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica (NBC T) 

n°15. 

Conforme NBC T 15 devem ser evidenciados a interação contábil com o Meio 

Ambiente nas seguintes situações: 

a) investimentos e gastos com manutenção nos processos operacionais para a 

melhoria do meio ambiente; 

b) investimentos e gastos com a preservação e/ou recuperação de ambientes 

degradados; 

c) investimentos e gastos com a educação ambiental para empregados, terceirizados, 

autônomos e administradores da entidade; 

d) investimentos e gastos com educação ambiental para a comunidade; 

e) investimentos e gastos com outros projetos ambientais; 

f) quantidade de processos ambientais, administrativos e judiciais movidos contra a 

entidade; 

g) valor das multas e das indenizações relativas à matéria ambiental, determinadas 

administrativa e/ou judicialmente. 

 

Em relação à evidenciação contábil ambiental, Tinoco & Kraemer (2008) observam 

que se tem por objetivo divulgar informações do desempenho econômico, financeiro, social e 

ambiental das entidades aos parceiros sociais. Logo, a evidenciação ambiental acontece 

quando a organização divulga ações ambientais por meio dos relatórios contábeis. 

Assim, verifica-se que a evidenciação contábil caracteriza-se como uma forma de 

tornar pública a preocupação e a consciência ambiental de uma entidade. Ao apresentar 

informações ambientais, os usuários podem verificar as políticas administrativas voltadas à 

preservação do meio ambiente. 
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Um modelo de evidenciação contábil são as demonstrações contábeis, um exemplo 

consiste na Demonstração do Resultado do Exercício, conforme tabela 02: 

Tabela 02: Modelo de Demonstração do Resultado do Exercício – Ambiental 

Demonstração do Resultado do Exercício – DRE - Ambiental 

Receita Ambiental 

(-) Deduções de natureza Ambiental 

(=) Receita Ambiental Líquida 

(-) Custos Ambientais 

(=) Lucro Ambiental Bruto 

(-) Despesas relativas à ação ambiental 

(-) Impostos e Contribuições 

(=) Resultado Ambiental 

Fonte: Tinoco & Kraemer (2004) 
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3. METODOLOGIA 

 

Este capítulo tem o objetivo de expor os aspectos metodológicos da pesquisa, mostrar 

o tipo do estudo e evidenciar a amostra da pesquisa. Também apresenta como se deu o 

processo de coleta e análise dos dados que caracterizam a reciclagem de lixo uma receita 

ambiental. 

 A pesquisa evidencia estudo profundo de um ou de poucos objetos, de maneira que 

permita o seu amplo e detalhado conhecimento, denominado estudo de caso. 

De acordo com Lakatos e Marconi (1991), o método de abordagem caracterizar-se-ia 

por uma abordagem ampla, em nível de abstração elevado, dos fenômenos da natureza e da 

sociedade. 

Metodologicamente este trabalho serviu de abordagem dedutiva, visto que, a 

preservação ambiental se estabelece no todo, pois parte de uma situação geral que afeta toda a 

sociedade para uma situação particular que estabelece a relação empresa. 

A pesquisa iniciou no Shopping Conquista Sul, considerado o maior centro de lazer, 

compras e entretenimento do Sudoeste da Bahia, localizado em Vitória da Conquista em área 

privilegiada e de fácil acesso. Inaugurado em junho de 2006, o empreendimento conta com 

fluxo mensal de 500 mil pessoas, com um total de 190 lojas satélites, âncoras como: Loja 

Americanas, Loja Riachuelo, C&A, Renner, Lojas Marisa, Lê Biscuit, Hipermercado 

GBarbosa e Casas Bahia, 7 (sete) Mega Stores e 3 salas de cinema stadium da rede 

Moviecom, estacionamento com 1.050 vagas (sendo 600 cobertas), praça de alimentação com 

capacidade para 700 pessoas (sentadas), praça de eventos,  52.840 m² de área bruta 

construída, uma área bruta locável  de 25.060 m², em um terreno de 34.200m². 

  A pesquisa foi concluída na Cooperativa de Catadores Recicla Conquista, a 

cooperativa é fruto de um Projeto de intervenção do Centro de Estudos Socioambientais 

(Pangea) iniciado em 2004, quando dezenas de famílias ainda trabalhavam no lixão do 

município, de maneira informal e desorganizada. Com esta intervenção a equipe técnica do 

Pangea desenvolveu uma série de ações com o objetivo de organizar estes catadores em uma 

cooperativa e implantar a coleta seletiva na cidade, contando com 98 cooperados. 
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 Ao final da capacitação, que durou 3 meses, os catadores foram certificados e com 

seu estatuto formulado elegeram a diretoria da Cooperativa de Catadores Recicla 

Conquista.  O principal objetivo com a organização da Cooperativa é a inclusão social e 

econômica dos catadores de materiais recicláveis do lixão de Vitória da Conquista, sendo uma 

alternativa de trabalho e geração de renda a estes trabalhadores. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

A pesquisa foi realizada no município de Vitoria da Conquista, situado no sudoeste da 

Bahia e a amostra da pesquisa é o Shopping Conquista Sul juntamente com a Cooperativa 

Recicla Conquista. 

Para elaboração deste trabalho foi utilizada como coleta de dados questionários 

semiestruturados que evidenciam a realidade da coleta seletiva no Shopping Conquista Sul. 

O objetivo da pesquisa é evidenciar a receita adquirida com a coleta seletiva no 

Shopping Conquista Sul, com o intuito de reduzir o impacto ambiental e com isso adquirir 

meios eficazes na preservação do meio ambiente. 

O Shopping Conquista Sul utiliza da coleta seletiva e conta com o apoio de 95% das 

lojas. Para diminuir o impacto ambiental e a redução das despesas ambientais foram utilizados 

métodos, tais como: diminuir a quantidade de sacos de lixo dos contêineres da praça de 

alimentação e com isso diminuir a despesa relativa à reciclagem de lixo. 

Inicialmente foi verificado como é tratado o lixo reciclado pelo Shopping Conquista 

Sul, se este é vendido ou doado a Cooperativa. Assim, sendo reconhecido que o lixo é doado à 

cooperativa, a pesquisa embasou-se na receita adquirida pela Cooperativa, tendo com base o 

Shopping Conquista Sul. 

A coleta de dados na Cooperativa Recicla Conquista teve o objetivo de identificar as 

despesas provenientes da manutenção e operação, tais como fazer o levantamento dos 

materiais reciclados, e quantos estes representam para a cooperativa, em termos de receita 

ambiental provindos do Shopping Conquista Sul. 

A análise dos dados obtidos junto a Cooperativa visa identificar a receita ambiental 

adquirida junto ao Shopping Conquista Sul. 

Inicialmente foi evidenciado o ambiente da Cooperativa. A Cooperativa iniciou com 

98 cooperados, porém hoje conta com 60 cooperados. Visto que, muitos cooperados migraram 

para outras cidades. A sede da cooperativa é denominada própria, assim como, a usina de 

reciclagem. O que não tem gastos provindos de aluguel. 

A Cooperativa conta com catadores de rua, estes que são cooperados da Cooperativa 

Recicla Conquista e eco pontos destinados à coleta seletiva, que estão localizados em alguns 

bairros do município de Vitória da Conquista, tais como Bairro Recreio e Bairro Candeias, 

visto que, são bairros que possuem uma maior produção de lixo. Esses eco pontos visa a 
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reciclagem voluntária e conscientização social da população para a redução do impacto 

ambiental, assim como, ajuda econômica a Cooperativa de Catadores.  

A reciclagem de lixo no município de Vitória da Conquista é iniciada definindo o que 

é lixo molhado e seco, e assim a Cooperativa obtêm uma cobertura de 60% do lixo gerado no 

município, conforme Gráfico 01. 

Gráfico 01: Cobertura da coleta de lixo no município de Vitória da Conquista 

 

Fonte: Pesquisa de Campo/2012 

 

A Reciclagem dos materiais no Shopping Conquista Sul, como em todo o município 

de Vitória da Conquista é classificado em metais, papelão, plástico e vidro. Este que não é 

coletado pela cooperativa, devido o custo elevado para o processo de reciclagem, assim são 

descartados. 

O valor dos materiais reciclados é definido por quilograma (kg), conforme tabela 03. 
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Tabela 03: Valor dos materiais reciclados no mercado 

Material Valor/kg 

Metal - Alumínio R$ 2,50 

Metal - Cobre R$ 12,00 

Papelão (prensado) R$ 0,19 

Plástico R$ 0,60 

Fonte: Pesquisa de Campo/2012 

A Cooperativa utiliza como metal o alumínio devido à proporção existente deste 

material no município ser maior em relação ao cobre. 

O Shopping Conquista Sul é responsável pela reciclagem dos materiais conforme 

descrito na tabela 04. 

Tabela 04: Total dos materiais reciclados no Shopping Conquista Sul 

Material Quantidade total (kg)/mês 

Alumínio 250 

Papelão 4.000 

Plástico 1.000 

Fonte: Pesquisa de Campo/2012 

Com base nos dados das tabelas 03 e 04 é possível identificar a receita que o Shopping 

Conquista Sul representa para a Cooperativa Recicla Conquista, que é definido conforme 

tabela 05. 
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Tabela 05: Receita mensal adquirida pela Cooperativa como base o Shopping 

Conquista Sul  

Material Valor/Kg Quantidade (kg) Valor (R$) 

Alumínio R$ 2,50 250 R$ 625,00 

Papelão R$ 0,19 4.000 R$ 760,00 

Plástico R$ 0,60 1.000 R$ 600,00 

Receita Ambiental – Reciclagem de Lixo do Shopping 

Conquista Sul 

R$ 1985,00 

Fonte: Pesquisa de Campo/2012 

A receita gerada pela reciclagem de lixo do Shopping Conquista Sul representa um 

total de 7,6% do faturamento mensal da Cooperativa Recicla Conquista, o que é definido em 

torno de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), sendo definida no gráfico 02. 

 Gráfico 02: Receitas Ambientais – Cooperativa Recicla Conquista e Shopping 

Conquista Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo/2012 

As despesas administrativas do mês ligadas à atividade ambiental são definidas em R$ 

2.000,00 (dois mil reais).  
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Para evidenciar o resultado ambiental produzido pela Cooperativa Recicla Conquista a 

tabela 06 representa a Demonstração do Resultado do Exercício – DRE. 

Por se tratar de uma cooperativa o modelo do DRE apresentado no item 2.5 foi 

modificado, visto que, não incide impostos sobre a cooperativa, porém é obrigatória a 

participação de 10% para Reserva Legal e de 5% para o Fundo de Assistência Técnica, 

Educacional e Social (FATES), conforme tabela 06.  

Tabela 06: Demonstração do Resultado do Exercício – DRE da Cooperativa Recicla 

Conquista. 

DRE – Cooperativa Recicla Conquista 

Receita Ambiental R$ 26.000,00 

(-) Despesas Administrativas (R$ 2.000,00) 

(=) Lucro Ambiental R$ 24.000,00 

(-) Reserva Legal (10%) R$ 2.400,00 

(-) FATES (5%) R$ 1.200,00 

(=) Resultado Ambiental destinado a 

Assembléia Geral Ordinária (AGO) 

R$ 20.400,00 

Fonte: Pesquisa de Campo/2012 

O total destinado a AGO é distribuído entre os cooperados, que recebem de R$ 300,00 

(trezentos reais) a R$ 400,00 (quatrocentos reais), no qual, variam por produção. 

Conforme DRE o valor recebido pelos cooperados foram de R$ 340,00 (trezentos e 

quarenta reais) para cada cooperado. 

O Shopping Conquista Sul contribui com 9,73% do valor destinado aos cooperados, o 

que é representado no gráfico 03. 
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Gráfico 03: Percentagem de receita do Shopping Conquista Sul destinado aos 

cooperados. 

 

Fonte: Pesquisa de Campo/2012 
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5. CONCLUSÕES 

 

A poluição ambiental terrestre tem como principal indicador o aumento da produção 

de lixo, devido o avanço da tecnologia e o custo elevado para a disposição final do lixo, que 

não prejudique o meio ambiente. 

Os resíduos sólidos urbanos são produzidos com maior proporção nos grandes centros 

urbanos, devido um maior número de indústrias e comércio. O que caracteriza a necessidade 

de um destino adequado.  

O lixo que deve ser classificado conforme o nível de perigo, que este representa para a 

população. O Brasil obteve um aumento significativo na produção de lixos nos últimos dois 

anos. Por consequência a coleta tem obtido uma abrangência maior na cobertura total. 

A disposição final do lixo em aterros sanitários ou aterros sanitários-energéticos ajuda 

a diminuir os impactos ambientais causados, porém o custo se torna elevado quando aumenta 

a quantidade de lixo a ser descartada. 

A solução viável ambientalmente e economicamente é a reciclagem de lixo através da 

coleta seletiva. A coleta seletiva ajuda a identificar o material a ser reciclado, facilitando o 

processo de reciclagem, além da obtenção de receita ambiental que caracteriza o 

gerenciamento do lixo. 

As empresas ambientalmente responsáveis não só preservam o meio ambiente, mas 

mantém uma imagem diferenciada perante aos consumidores, como adquire receita ambiental 

e conscientizam toda a sociedade do importante papel de preservar o meio-ambiente. 

A Contabilidade ambiental inserida no processo de preservação ambiental identificou 

como é possível preservar o meio ambiente, adquirir receita ambiental e mensurar toda essa 

relação através das demonstrações contábeis. 

Com a realização deste trabalho foi possível demonstrar a abrangência da reciclagem 

de lixo no município de Vitória da Conquista, como é realizada a reciclagem de lixos e quais 

os valores dos materiais reciclados perante o mercado. 
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A doação de lixo do Shopping Conquista Sul à Cooperativa Recicla Conquista 

representa um total de aproximadamente 7,6% da receita mensal obtida pela Cooperativa 

Recicla Conquista, o que poderia ser maior se todas as lojas destinassem o material das 

embalagens de mercadoria à cooperativa. 

A ação do Shopping Conquista Sul com o intuito de diminuir as despesas relativas à 

atividade de preservação ambiental e a doação do lixo a Cooperativa o qualifica como 

responsável ambientalmente e evidencia a sua preocupação com o meio ambiente e com o 

impacto que este procedimento causa nos consumidores. 

A Cooperativa Recicla Conquista com a coleta de rua e com os eco pontos realizando 

o papel da reciclagem voluntária adquire uma importante conscientização ambiental. 

Com os métodos de preservação realizados pelo Shopping Conquista Sul e pela 

Cooperativa consegue gerar receita ambiental, proporcionando emprego, renda e 

conscientização ambiental, definido os objetivos da Contabilidade Ambiental. Esta que é de 

fundamental importância para a evidenciação desta importante ação ambiental 

À medida que é mensurado a obtenção de receita com a reciclagem é demonstrado 

como o processo de reciclagem pode contribuir para a comunidade, pois gera renda aos 

cooperados, reduz o impacto ambiental e garante a sustentabilidade. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO COOPERATIVA RECICLA CONQUISTA 

 

Caracterização. 

1 – Quando foi fundada à Cooperativa? 

2 – Com quantos cooperados?  

3 – E, hoje a Cooperativa possui  quantos cooperados?  

4 – Localização quanto ao espaço: 

 4.a – Sede  

(    ) próprio   (   ) doado               (   ) cedido  

4.b –  Usina 

 (   ) próprio   (   ) doado               (   ) cedido  

 

5 – Representados por: 

Homens      , com idade entre------- a ------------,  e  Mulheres     , com idade entre------

- a ------------ 

 6 – Cobertura na coleta de lixo no município é de --------% 

7 – Se possível por  localidades (distritos ou povoados) apresentado o peso em toneladas. 

(Relacione no verso) 

8 – Do total recolhido, quantas tonelada são recicladas? 

9 –  No município já existe alguma localidade que adota a prática da seleção do lixo. 

                          (  ) Sim     (   )Não 

10 – Alguma das localidades descritas realiza coleta seletiva? 
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Quais? Descrever. 

 

Informações Financeiras: 

11 – Valor do Material reciclado no mercado 

- Sólido:  

- metais, ............................/.kg 

- vidro, ................................/kg 

- papel, .............................../kg, e 

- plástico............................../kg 

 

 

12 – Qual o faturamento da Cooperativa? 

 

13 – Quanto desse valor fica para a Cooperativa? 

 

14 – Quanto cabe a cada cooperado por mês? 

 

15 – Como é feita a distribuição? 

 

16 – Quanto é gasto com despesas da Cooperativa? 

 

17 – A Cooperativa recebe como doação  o lixo proveniente do Shopping Conquista Sul – 

SCCS). ( ) Sim   (   ) Não 

 

 

18 –  Qual o volume diário do lixo gerado no shopping: 

- Sólido:  

- metais, .............................kg 

- vidro, ................................kg 

- papel, ...............................kg, e 

- plástico..............................kg 


