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Resumo 

 
Um dos desafios que se colocam hoje em dia às empresas prende-se com a capacidade 

de conjugar o seu desenvolvimento económico com a protecção ambiental tendo como 

referencia a noção de desenvolvimento sustentável (modelo de desenvolvimento que 

permite às gerações presentes satisfazer as suas necessidades sem que com isso 

ponham em risco a possibilidade de as gerações futuras virem a satisfazer as suas 

próprias necessidades). 

 

Torna-se portanto imperativo o conhecimento dos seus custos e proveitos com origem 

em questões ambientais e o seu correcto reconhecimento, uma vez que  vão adquirir 

grande importância no processo de tomada de decisões.  Neste trabalho tentamos alertar 

as empresas para a necessidade de análise dos custos ambientais que por vezes 

representam valores significativos, para o tipo de custos ambientais em que podem 

incorrer e para a forma de os reconhecer em termos contabilísticos nas suas contas. 
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1. Introdução 
 

A informação sobre os custos adquire no processo de tomada de decisão uma 

importância inquestionável. A permanente evolução tecnológica acompanhada da 

consequente modernização e alteração das estruturas organizacionais, assim como o 

ambiente de competitividade entre todos os sectores produtivos, implica que os gestores 

procurem formas mais fiáveis, rápidas e de melhor qualidade, quando se trata de apurar 

os custos dos produtos ou serviços. 

 

 Como definição corrente de custo podemos afirmar que “o custo é um sacrifício de 

recursos  com vista a atingir determinado objectivo” (Pereira e Franco, 1992, p.53). Se 

esse sacrifício diz respeito aos recursos naturais e à qualidade de vida, estamos perante 

custos ambientais. Para que a empresa possa fornecer informação contabilística fiel e 

verdadeira torna-se necessário que os custos totais incluam os custos com o ambiente, 

custos esses que em muitas empresas já assumem um papel significativo, quer sejam 

custos de gestão de resíduos que têm de obedecer a determinada regulamentação, quer 

sejam custos de auditoria ambiental, de adaptação tecnológica, de desenvolvimento do 

plano de gestão ambiental, etc. 

 

Com este trabalho pretendemos analisar que tipo de custos ambientais a empresa 

poderá ter de suportar e como os deve reflectir nas suas contas de forma a alcançar a 

pretendida “imagem verdadeira e apropriada das demonstrações financeiras”. Desta 

forma todos os utilizadores da informações financeira poderão tomar as melhores 

opções.   

 

 

 

2. Os custos e o Ambiente 
 
No passado, para muitas empresas os custos ambientais eram considerados como 

informação externa que nada tinha a ver com margens e resultados, hoje é reconhecido 

que o seu conhecimento e controlo é fundamental para que eles possam ser 

considerados custos privados (custos originados e compensados pela empresa em 
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oposição aos custos sociais que apesar de serem provocados pela empresa, são 

suportados por terceiros), passando a fazer parte dos custos de produção por forma à 

consecução de um dos objectivos contido no 5º Programa de acção da União Europeia 

que se refere a  “ter os preços certos” com vista a alcançar o desenvolvimento 

sustentável. Mas este objectivo nunca poderá ser atingido se as externalidades não 

forem internalizadas, isto é se a empresa não incorrer em custos de valor igual aos danos 

que está a causar a terceiros. Esta internalização obrigaria a que a contabilidade 

registasse e valorizasse aqueles impactos que, apesar de serem externos ao património 

da empresa, não o são ao património da Humanidade (Ferreira, C,2000, p.97).  

 

Os custos ambientais requerem, assim, o mesmo tratamento que recebem os custos de 

outra natureza pois, como qualquer custo operacional, têm impacto na tomada de 

decisão não podendo os gestores ficar a alheios ao seu valor que muitas vezes não é 

trivial1 e tem vindo a aumentar, conforme exemplo descrito no quadro seguinte:  

 

CUSTO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS NOS EUA 
 

 
De acordo com a Associación Española de Contabilidad y Administracíon (AECA), 1996, 

para o correcto reconhecimento dos custos ambientais há a considerar três aspectos 

principais: 

- a necessidade de estabelecer critérios de medida e valorização que serão específicos 

a cada caso; 

- a realização de um sacrifício económico com o objectivo de prevenir a contaminação 

e a recuperação dos recursos naturais; 

                                                 
1 A EPA estima que as companhias americanas gastaram mais de $100 biliões nas actividades 
ambientais em 1990 e $200 biliões em 1995. Por exemplo a Bayer, companhia química alemã, 
gastou tanto anualmente em custos ambientais como de laboratório. (Boer e Curtin, 1998) 

1978 1993 1988 1993

Depósito de residuos perigosos $2,5 $200 

Queima de desperdicios $50 $200 - $2000*

Remoção de entulho** $ 3 $130
* conforme o tipo de resíduos
** valor cobrado pelas empresas aos consumidores que solicitavam este serviço

Adaptado: "Environmental Cost Management", Coer, Curtin e Hoyt, 1998

Custo por tonelada em dólares
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- a geração de um valor acrescentado na actividade da empresa, com o investimento 

realizado. 

Mas antes será importante conhecermos o tipo de custos ambientais que as empresas 

terão de suportar, para tal passamos à sua classificação.  

 
 
 
3. Classificação dos Custos Ambientais 

 

Os custos ambientais podem ser catalogados segundo diferentes perspectivas, a que 

correspondem classificações apresentadas por diferentes autores. Sem querermos ser 

exaustivos apontamos quatro tipos de classificações que se podem apresentar úteis: 

i. Soler (1997) apresenta a seguinte subdivisão para os custos ambientais: 

• Directos: transporte, tratamento e eliminação dos resíduos; 

• Ocultos: notificações, análises, declarações, medidas de segurança, etiquetas, 

seguros de acidentes. 

• Intangíveis: qualidade do produto, impacto ambiental, imagem da empresa, 

higiene. 

• Futuros: responsabilidade de saneamento do solo, substituição de recursos, 

causas civis e criminais, danos sanitários. 

 

ii. A AECA, no seu documento 13, Princípios de Contabilidade de Gestão (1996, 

p.47/50)2, apresenta também uma classificação interessante, dividindo os custos 

ambientais em recorrentes e não recorrentes conforme se segue: 

 

Custos ambientais recorrentes: 
A) Os que são derivados da obtenção de informação ambiental: (1) custos gerais de 

obtenção de informação ambiental; (2) quotas relacionadas com associações 

ambientais; (3) ajudas a organizações ambientais; (4) custos de participação em 

sistemas ambientais como eco-auditoria, eco-gestão,eco-etiqueta. 

B) Custos provenientes de um plano de gestão ambiental: (1) estudos de impacto 

ambiental; (2) análise de riscos ambientais; (3) estudo de planos de emergências 

internos e externos; (4) custos de formação dentro da empresa; (5) custo de 

análises laboratoriais; (6) perdas incorridas em investigação e desenvolvimento 

ambiental; (7) prémios de seguros. 

                                                 
2 Também citados por Guimarães, 1999, p.585-588. 
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C) Custos derivados de adaptação tecnologica ambiental: (1) royalties pelo uso de 

tecnologia ambiental; (2) amortização de activos ambientais; (3) consumos de 

equipamentos novos para a gestão ambiental; (4) donativos a fundos de 

reutilização; (5) custos de restauração e recuperação dos recursos naturais. 

D) Custos derivados da gestão de resíduos, emissões e efluentes: (1) tratamento 

prévio; (2) transporte; (3) armazenamento; (4) manipulação de substâncias 

contaminantes e de embalagens retornáveis; (5) verificações por parte dos 

gestores autorizados. 

E) Custos derivados da gestão do produto: (1) publicidade ecológica, (2) marketing 

ambiental; (3) análise do ciclo de vida do produto, (4) peritagens profissionais 

externas; (5) certificações e medições ambientais; (6) provisões por 

obsolescência de existências. 

F) Custos derivados de existências administrativas: (1) licenças; 82) relatórios 

periódicos emitidos à Administração; (3) consumíveis de análises e de 

laboratório; (4) tributos e impostos ecológicos; (5) multas e sanções 

administrativas. 

G)  Gastos derivados de auditorias ambientais. 

 

Custos ambientais não recorrentes: 
A) Custos derivados de sistemas de informação e prevenção ambiental: (1) custos 

de prevenção de contaminação; (2) custos derivados dos sistemas de informação 

para a direcção e gestão ambiental; (3) custos dos sistemas de detecção e 

informação sobre contaminação; (4) custos de investigação e desenvolvimento. 

B) Custos derivados de investimentos em instalações: (1) custos financeiros; (2) 

custos de gestão de investimentos em instalações de recuperação, sistemas de 

reciclagem, sistemas de reutilização de resíduos, odores e emissões 

atmosféricas. 

C) Custos plurianuais de conservação e manutenção: inspecção, limpeza, 

lubrificação, conservação e reparação de peças nas instalações da produção , 

limpeza geral da fabrica, incineradoras, instalações de deposição de resíduos. 

D) Custos derivados da interrupção do processo de fabrico: (1) custos de paragem 

técnica e atrasos; (2) custos de arranque; (3) custos de interrupção de produção. 

E) Custos derivados de acidentes: (1) custos de acidentes propriamente ditos; (2) 

custos de amortização dos efeitos incorridos; (2) custos da compensação e 

indemnização dos danos. 

F) Custos derivados de novas exigências: (1) custos de novas ou reformadas 

instalações quer por imposição legislativa, de fornecedores ou de clientes; (2) 



  7 

custos do transporte pela adopção de normativas ou acordos com clientes;  (3) 

maiores custos em matérias primas, devido à redução dos desperdícios por parte 

dos fornecedores. 

G) Custo derivado da melhoria da imagem ambiental da empresa: (1) patrocínio de 

actividades ambientais; (2) custos da criação e manutenção de mercados 

ecológicos; (3) custos da criação de novos produtos; (4) custos de resposta a 

solicitações exteriores de informações ambientais; (5) custos incorridos como 

consequência de prémios oferecidos em actividades escolares, concursos, 

donativos, etc 

H) Custos de sistema de controlo e medição. 

I) Custos não desembolsáveis: (1)  custos repercutidos por externalidades; (2) 

custos de fuga; (3) danos paisagísticos e de culturas. 

J) Custos jurídicos: advogados, taxas, penalizações. 

K) Outros custos de carácter cientifico: (1) custos de implementação de um plano de 

gestão ambiental; (2) contratação de pessoal especifico para o ambiente; (3) 

provisões para activos por perda permanente de valor. 

 

Em determinadas situações os custos aqui apresentados como recorrentes podem ser 

não recorrentes e vice versa.  

 

iii. Feliú (1998)3 apresenta uma classificação dos custos ambientais sob o ponto de 

vista da sustentabilidade: 

 

• Custos ambientais implícitos: os que produzem efeitos irreparáveis sobre o 

meio ambiente, representando um elevado custo para a sociedade. Os danos 

causado não permitem a renovação, o que representa graves riscos para a 

sobrevivência das espécies  e qualidade de vida. 

• Custos derivados4 de investimentos: os que são efectuados com o objectivo de 

adoptar processos produtivos ambientalmente mais correctos como incorporação 

de processos produtivos alternativos que substituem os actuais no âmbito das 

tecnologias limpas; modificação dos processos actuais com o objectivo de 

melhorar a qualidade do produto final e a diminuição dos efeitos negativos sobre o 

                                                 
3 Citado por Maria Almeida, 1999, p. 133. 
4 Os custos derivados são as dotações para amortizações, custos de manutenção e todos os que 
resultem da detenção desses activos. Inserem-se na categoria geral de custos de prevenção ou 
redução da poluição. 
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ambiente; adição de equipamentos de tecnologia de fim de linha com o intuito de 

tornar menos danosas as emissões de qualquer tipo de poluentes. 

• Custos de produção: aqueles em que as empresas incorrem com o objectivo 

das suas actividades industriais, destacando-se a contratação de mão-de-obra 

qualificada e a sua formação; custos derivados da gestão de resíduos 

provenientes do processo produtivo, nomeadamente reciclagens, 

armazenamento, transporte e deposição.; dotações para provisões ambientais, 

para cobertura de risco a longo prazo, como consequência das actividades 

desenvolvidas. 

• Custos Sociais: referentes a impostos, sanções, multas, seguros e outros custos 

relacionados com a emissão de efluentes inevitáveis e todos os que se possam 

incluir no Princípio do Poluidor Pagador. 

 

iv. Murtalha (1999) apresenta a seguinte classificação: 

• Custos Ecológicos – relacionados com a prevenção, destinados a evitar e 

prevenir os efeitos nocivos ao meio ambiente quer os relacionados com a 

pesquisa e desenvolvimento ou com o ciclo produtivo, de distribuição e de 

aprovisionamento, quer os dos sistemas de controlo e informação. Normalmente 

são fáceis de determinar e a sua contabilização não levanta grandes problemas. 

• Custos Ambientais -  custos externos que incluem não só as indemnizações 

pagas ou a pagar a terceiros e determinadas por cálculo exacto ou estimativa, 

mas também os relacionados com a reposição do ambiente, afectado pela 

actividade da empresa e outros prejuízos causados à humanidade. Estes custos 

serão depois trabalhados e imputados de forma a preparar os elementos 

necessários às informações para a gestão. 

 

Apesar das diferentes classificações possíveis para os custos ambientais devemos 

concluir que uma boa classificação é aquela que está na base de um sistema de 

informação adequado, que leve os gestores a tomarem as melhores decisões e que 

permita  que o relatório ambiental tenha materialidade para os seus destinatários e por 

isso depende das características e condições concretas em que cada empresa trabalha. 

 

Quando pensamos em custos podemos pensar também em impactos ecológicos 

causados numa óptica de contabilidade analítica. É importante a empresa saber em 

termos de actividades, centros de custo, produtos ou mercados qual o impacto sofrido. A 

AECA propõe uma matriz do tipo seguinte: 
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Este mapa pode ser expresso em unidades físicas, monetárias, em termos de 

importância relativa (valorizando 1 como insignificante e 5 como muito alto) ou apenas 

com anotações referentes à existência ou não dos impactos referidos. 

 

 

4. Reconhecimento dos Custos Ambientais 
 

Quando as empresas incorrem em gastos que estão relacionados com a prevenção, 

redução ou remediação da poluição resultante da sua actividade operacional estamos 

perante gastos ambientais5. Como já foi referido a sua inclusão nas contas das empresas 

                                                 
5 Há autores que fazem a diferença entre custos e gastos ambientais, referindo-se aos primeiros 
como aqueles que se referem ao interior da empresa e aos segundos para o exterior. Neste 
estudo apenas fazemos a diferença neste ponto considerando a noção de gasto mais abrangente 
pois o gasto pode ser contabilizado como custo, como contingência ou como investimento. 

Impactos Ecológicos
Actividades Centros de Custo Produtos Mercados  ...

A) Recursos

- utilização de recursos naturais
- material renovável
- material não renovável
- material reciclavel
- intensidade de energia
- instalação de filtros
- novas embalagens

B) Danos Causados

1. Danos Ambientais
- contaminação do solo
- contaminação acústica
- contaminação atmosférica
- contaminação térmica
- danos a pessoas
- danos patrimoniais
- danos na fauna
- danos na flora
- resíduos não reaproveitaveis

2. Danos Sociais
- danos no ambiente laboral
- efeito na rotina
- propensão a erros

C) Outros Impactos

Adaptado: AECA, 1996, p. 52

Custos

Lógica Analítica do Impacto Ambiental
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torna-se imprescindível, e como tal, é necessário pensar como contabilizar esses gastos. 

Uma vez que existe falta de normas específicas, deve atender-se aos princípios 

contabilísticos e às normas tradicionais dependendo da forma como vão ser tratados: 

a) como custo; 

b) como contingências; 

c) capitalizados, como investimento. 

 

4.1. Gastos Ambientais Reconhecidos como Custo 
 

Os gastos ambientais deverão ser sempre reconhecidos como custos, a menos que se 

verifique uma das seguintes três alternativas6 (Ferreira, 2000, p. 103/4): 

 

1) aumentem a vida útil do bem, a sua capacidade de trabalho ou melhorem 

a sua eficiência ou segurança, portanto, sempre que os gastos melhorem 

as condições do bem comparativamente com o seu estado inicial. 

2) sirvam para evitar ou reduzir a contaminação ambiental a provocar por 

actividades futuras, sendo melhoradas as condições normais do bem 

como, por exemplo, a instalação de filtros para emissões aéreas. 

3) ocorram na sequência de operações de preparação do bem para a venda, 

assumindo-se que podem ser recuperadas pelo preço de venda. 

 

 

Uma questão que se coloca aos gastos ambientais reconhecidos como custos, é se os 

devemos imputar ao exercício corrente ou aos próximos exercícios. Segundo o princípio 

da especialização e do acréscimo estes devem ser reconhecidos quando ocorrem, no 

entanto para os custos ambientais torna-se complicado a localização no tempo assim 

como a estimativa do número de anos durante os quais se vão fazer sentir os efeitos 

adversos ao ambiente. Mas uma vez calculados e tendo efeitos em mais de um exercício, 

devem ser contabilizados na conta de acréscimos e diferimentos e irem sendo imputados 

aos exercícios de acordo com o beneficio subjacente. 

 

Muitas dificuldades contabilísticas se colocam na contabilização de custos (e benefícios). 

Analisemos as seguintes questões: 

 

- Qual o custo da degradação da saúde pública? 
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- Qual o preço dos bens naturais como a água limpa, o ar que respiramos ou o solo 

fértil? 

- Deve utilizar-se o custo histórico ou o custo de mercado para valorizar uma 

espécie que se extinguiu? 

- Se a espécie não se extingui deve usar-se o custo de mercado, de substituição ou 

de salvamento? 

- Para um previsível desastre ecológico deve afectar-se os exercícios futuros com a 

sua especialização? E nesse caso qual o seu justo valor? 

- Qual a abrangência do conceito de “imagem fiel e verdadeira” ao calcular os 

custos ambientais? 

- Qual o critério mais adequado para aferir a materialidade em questões 

ambientais? 

 

Estas e outras questões continuam em aberto, uma vez que se trata de uma matéria 

onde ainda existe uma  lacuna normativa, no entanto nota-se já alguma preocupação. Foi 

publicada uma Recomendação da Comissão Europeia em 30 de Maio de 2001 

respeitante ao reconhecimento, à valorimetria e à prestação de informações sobre 

questões ambientais nas contas anuais e no relatório de gestão das sociedades. O ISAB 

ainda não publicou nenhuma norma especifica sobre as questões ambientais no entanto 

existem algumas com relevância para esta matéria como a IAS 36, relativa à diminuição 

do valor dos activos, a IAS 37 relativas às provisões, passivos eventuais e activos 

contigentes e a IAS 38 relativa aos imobilizados incorpóreos. 

  

Apesar das opiniões se dividirem no que se refere às contas a utilizar para a divulgação 

dos gastos ambientais considerados como custos, a situação mais correcta será  

contabilizá-los numa conta específica incluída nos custos operacionais.  

 

 Vários autores sugerem a sua inclusão nos custos extraordinários. No entanto, a maioria 

dos custos ambientais não são ocasionais mas ocorrem com alguma frequência e fazem 

parte da operacionalidade da empresa logo incluímo-los nos custos operacionais. Apenas 

aqueles que efectivamente tiverem carácter extraordinário como por exemplo as multas, 

devem ser contabilizados como custos extraordinários, em sub-contas específicas para 

custos ambientais, indo de encontro ao artigo 29 da 4ª directiva da UE que refere que 

devem figurar nas rubricas de proveitos extraordinários ou encargos extraordinários 

                                                                                                                                                    
6 Optando pelo enquadramento na EITF (Emerging Issues Task Force) 90-8-Capitalization of Cost 
to Tread Environmental Contamination. 
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apenas os proveitos ou encargos não provenientes das actividades normais da 

sociedade.  

 

Com a separação dos custos e proveitos ambientais e seguindo o mesmo processo para 

os proveitos seria possível a criação de uma conta de Resultados dos Efeitos Ambientais, 

que através dos seus componentes, permitiria uma ideia real dos efeitos líquidos das 

medidas concretas implementadas pela empresa, em que o valor desta conta seria dado 

pela diferença entre os custos ambientais e os proveitos ambientais.  

 

4.2 Gastos Ambientais Reconhecidos como Passivos Contingêntes7 
 
Os gastos ambientais podem ser tratados como contingências pois se por um lado as 

empresas incorrem em custos presentes por questões ambientais, outras vezes esses 

custo só irão acontecer no futuro. Esses custos futuros resultam de acontecimentos que 

podem ser certos ou incertos. Os que resultem de acontecimento certos devem ser 

contabilizados como passivos e incluídos nas contas anuais, os que resultarem de 

acontecimentos incertos devem ser considerados contingências. As contingências 

ambientais podem ter várias causas como: 

 

- exigências legislativas ligadas às necessidades de acções de prevenção ou de 

remediação da poluição; 

- indemnizações a reivindicar por terceiros, através de acções judiciais; 

- iniciativas da própria empresa no sentido de prosseguir o desenvolvimento 

sustentável (Ferreira, 2000, p. 108). 

 

Segundo a IAS 37 – Provisões, Passivos e Activos Contigentes, parágrafo 10, do IASB 

(Internacional Accounting Standards Board), contingência é definida como um 

activo/passivo possível que surja proveniente de acontecimentos passados e cuja 

existência somente será confirmada pela ocorrência ou não ocorrência de um ou mais 

acontecimentos futuros incertos não totalmente dentro do controlo da empresa. Segundo 

Cuesta, (1992, p.399), “contingência é toda a condição ou situação cujo resultado, ganho 

ou perda, está ligado à realização ou não realização de um ou mais acontecimentos no 

futuro.”  

 

                                                 
7 Sugere-se a leitura do texto integral da IAS 37 – Provisões, Passivos e Activos Contigentes que 
contem de forma aprofundada o tratamento das contingências.  
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Para o reconhecimento e divulgação dos passivos contingêntes temos de atender à 

probabilidade e temporalidade da sua ocorrência, à fiabilidade da quantificação e à 

definição da sua natureza. O quadro seguinte resume esta ideia: 

 
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DE CONTINGÊNCIAS (1) 

 

Quando os riscos e encargos ambientais forem um risco certo devemos assumi-los como 

um passivo, mas só nesta situação, e como tal um encargo a pagar. Neste caso podemos 

acrescentar à matriz anterior a seguinte: 
 

Probabilidade de Ocorrência de Contingências (2) 

 

No caso da probabilidade certa e da quantia incerta, (última situação apresentada no 

quadro) no anexo deve ser mencionado: a natureza da contingência, os efeitos 

financeiros que poderão provocar, as incertezas relacionadas com o montante, o 

momento da saída dos recursos e a possibilidade de reembolso. 

 

Os activos contigentes quando resultam no reconhecimento de proveitos que nunca 

possam ser realizados, não devem ser reconhecidos nas demonstrações financeiras, 

Apenas será divulgado quando seja provável um influxo de benefícios económicos, de 

Probabilidade de ocorrência 
dos acontecimentos Quantia B/D.R. Anexo
Certa Certa X -

Estimada com fiabilidade X -
Incerta - X

Fonte: Alves, Leopoldo Assunção, 1995, Contabilidade Ambiental, V Jornadas de Contabilidade, p. 563

Probabilidade de ocorrência Quantia
dos acontecimentos B/D.R. Anexo

Próvavel Certa X X
(Grande probabilidade) Estimada com fiabilidade X X

Incerta - X
Razoavelmente Possível Certa X X
(Probabilidade média alta) Estimada com fiabilidade - X

Incerta - X
Remota Certa - -
(Probabilidade baixa) Estimada com fiabilidade - -

Incerta - -
Fonte: Alves, Leopoldo Assunção, 1995, Contabilidade Ambiental, V Jornadas de Contabilidade, p. 562

Reconhecimento
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acordo com o parágrafo  33 e 34 da IAS 37 e indo de encontro ao princípio da prudência. 

Quando a realização de proveitos esteja virtualmente certa, o activo relacionado deixa de 

ser um activo contingente e o seu reconhecimento é apropriado.  

 

De acordo com o Statement of Financial Accounting Standards  nº 5 “Accounting for 

Contigencies” também devem ser efectuados os registos dos custos quando é provável 

que eles venham a ocorrer e é razoável a sua estimativa. Quando a responsabilidade 

ambiental é identificada, o seu valor deve ser estimado uma vez que na maior parte das 

situações a sua determinação é difícil num tempo preciso. Quando se faz uma estimativa 

vários factores devem ser considerados como: a quantidade e tipo de resíduos que estão 

no local; a diversidade de tecnologias que podem ser usadas para remediar, o número e 

as condições financeiras de outras entidades potencialmente responsáveis,8 entre outras. 

 

No entanto de acordo com a IAS 10 - Acontecimentos que Ocorrem após a data do 

Balanço do IASB, que foi revogada pela IAS 37, as perdas contigentes deviam ser 

registadas nos relatórios financeiros a menos que a probabilidade de perda fosse remota. 

O seu lugar seria na conta de resultados se9: (a) fosse  provável que futuros 

acontecimentos  se confinasse; (b) existisse uma estimativa razoável da quantia que foi 

perdida.  

 

De acordo com estes critérios só fazem parte das perdas empresariais  contingentes, os 

custos prováveis devidos por possíveis penalizações decorridas da legislação diversa 

sobre: limpeza obrigatória a cargo do contaminante; multas e sanções; proibição de 

determinadas operações. 

 

De acordo com Costa e Alves, (1999, p. 973), a problemática das perdas contigentes está 

intimamente associada ao conceito de provisão o qual por sua vez não se pode dissociar 

do conceito de passivo. De acordo com a já referida IAS 37 uma provisão é uma 

obrigação de montante e momento de ocorrência incerto e deve ser reconhecida apenas 

quando10: 

 

                                                 
8 Designadas por PRPs – Potentially Responsible Parties (Hochman, 1998) 
9 Para a AECA uma provisão é um acontecimento provável e uma contingência um acontecimento 
possível. A contingência só figura na conta de resultados quando é um acontecimento provável 
(provisões), em qualquer outro caso (acontecimentos possíveis) não incide nos fluxos de 
resultados até que exista a possibilidade de se converter em probabilidade. 
10 Parágrafo 14  - IASB, IAS 14 
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Divulgar

a) a empresa tenha uma obrigação presente (legal) ou implícita como resultado de um 

evento anterior; 

b) seja provável que um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos serão 

exigidos para liquidar a obrigação; e 

c) possa ser feita uma estimativa fiável da quantia da obrigação. 

Em termos esquemáticos temos a seguinte árvore de decisão da problemática das 

provisões e passivos contigentes11: 

 

Árvore de Decisão para Provisões e Passivos Contigentes 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

A contabilização de passivos contigentes e provisões ambientais poderá ser feita numa 

sub-conta específica da conta de passivo: Provisões para riscos e encargos que serve 

para registar as responsabilidades derivadas dos riscos de natureza específica e provável 

(contingências)12 e na conta de custos: Provisões para riscos e encargos.  

                                                 
11 Apendice B da já referida IAS 37. 
12 Plano Oficial de Contabilidade Explicado, 24º Edicão, 1999, p.58. 

COMEÇO 

 
Provisionar 

 
Divulgar passivo 
contingente 

 

 
Obrigação presente 

como resultado de um 
evento que obriga a tal? 

      Exfluxo 

     provável? 

Estimativa 
Fiável ? 

Obrigação 
possível ? 

Remota ? 

   Não fazer nada 

Não 

Sim 

Não 

Não (raro) 

Não 

Não 

Sim 
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No que se refere à mensuração de passivos ambientais, Leopoldo Alves (2000, p.31), 

refere que a quantia reconhecida como passivo/provisão deve ser a melhor estimativa, à 

data do balanço, do gasto necessário para liquidar a obrigação presente. Os riscos e  

incertezas que envolvem muitos acontecimentos e circunstâncias devem ser tomados em 

consideração para permitirem a melhor estimativa do passivo/provisão. Quanto aos 

acontecimentos futuros que possam afectar a quantia exigida para a liquidação de uma 

obrigação devem ser reflectidos na quantia do passivo/provisão quando exista evidência 

suficiente de que tal virá a ocorrer. Os ganhos na cessação esperada de activos não 

devem ser tomados em consideração na mensuração do passivo/provisão.  

 

Sempre que não seja possível a mensuração dos passivos ambientais  nem por meio de 

estimativas razoáveis a empresa deve utilizar as notas explicativas do Anexo ao Balanço 

e à Demonstração de Resultados.  

 

4.3 Gastos Ambientais Reconhecidos como Investimento 
 

Se os gastos incorridos com as questões ambientais da empresa se enquadrem na 

definição de activo (bens da empresa que produzam benefícios económicos  no futuro, 

benefícios esses obtidos ou controlados por determinada entidade como resultado de 

uma transacção ou acontecimento passado)13, e se o seu objectivo for no sentido de 

evitar ou reduzir danos ambientais futuros ou conservar recursos e se destinarem a servir 

de forma durável a actividade da empresa, serão considerados activos, podendo ser 

capitalizados. No entanto têm ainda de se verificar uma das duas condições seguintes: 

 

a) contribuir para uma redução ou eliminação de contaminações ambientais que estejam 

a ocorrer ou que venham a ocorrer no futuro. 

b) proporcionar um prolongamento da vida útil, aumentarem a capacidade produtiva ou 

melhorarem a segurança e eficiência dos activos da empresa.  

 

Em algumas situações este critério é difícil de aplicar na prática, pois surgem dificuldades 

em distinguir se uma decisão de investimento é estritamente ambiental ou é necessária 

ao curso de negócio.  

 

                                                 
13 A temática dos activos é abordada na IAS 16 – Imobilizações Corpóreas. 
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A nível teórico este critério é claro: só é considerado como um imobilizado quando o 

custo é gerado antes da entrada em funcionamento, ou a sua geração é posterior à 

entrada em funcionamento que supõe um aumento da capacidade, da vida útil e do valor 

residual do dito imobilizado. Não obstante de verificadas as condições anteriores deve 

atender-se ao princípio da materialidade, da importância relativa. Portanto se forem 

tecnologias de baixo valor não cabem neste critério (Cuesta, 1992). 

 

Excepcionalmente os custos ambientais podem ser considerados como activo quando a 

Administração Fiscal o permite, existindo instrumentos financeiros que admitem uma 

amortização acelerada. Estes investimentos podem ser, por exemplo, na aplicação de 

tecnologias limpas que têm o objectivo de minimizar a produção de resíduos e podem 

fazer parte da aquisição de imobilizados para a implementação destas tecnologias, pois 

neste caso podem advir benefícios económicos futuros. 

 

Segundo Alves (2000) devem ser excluídos de possível capitalização os seguintes gastos 

ambientais: 

- Tratamento de resíduos, custos de deputação de actividades operacionais; 

- Custos de reparação de danos verificados em exercícios anteriores; 

- Custos ambientais de natureza administrativa; 

- Multas, penalidades e indemnizações pagas a terceiros; 

- Auditorias ambientais. 

 

Ao contabilizarmos os gastos ambientais como investimentos podemos incluir não só o 

valor do imobilizado (discriminado na factura) mas também os gastos iniciais, ou seja, os 

gastos de aquisição ou instalação, gastos com a pesquisa e desenvolvimento, bem como 

os encargos de arranque e da fase experimental, além dos que ocorram depois da 

entrada em funcionamento do bem desde que aumentem a sua vida útil. Por exemplo o 

caso de uma empresa de mobiliário que queira construir uma ETAR, para dar 

cumprimento à legislação ambiental, poderá considerar os gastos com a sua construção 

no imobilizado e proceder à sua normal amortização. 

 

 No referente às amortizações do imobilizado corpóreo que é adquirido para fazer face à 

protecção do ambiente, estas deveriam ser calculadas utilizando taxas maiores, com 

justificação do desgaste e dos avanços tecnológicos  que provocam uma redução na vida 

útil desses equipamentos. Para tal é muito importante a correcta distinção entre o 

equipamento que é comprado com o objectivo de protecção ambiental e o equipamento 

que é necessário para a actividade normal da empresa.  
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Contrariedade à 4ª directiva, art. 20º nº3: quando o imobilizado sofrer uma redução no 

seu valor contabilístico14 devido a danos ambientais e que se preveja que a quantia a 

recuperar15 é inferior a esse valor contabilístico devemos proceder à redução do seu valor 

contabilístico para a quantia a recuperar. Se o imobilizado precisar de uma reparação 

devido  a um dano ambiental também se prevê a constituição de uma provisão para esse 

valor da reparação. 

 

Os gastos ambientais reconhecidos como investimentos devem ser contabilizados na 

classe de Imobilizações, assim como as amortizações que lhe dizem respeito, utilizando 

a respectiva conta de custos. 

 

5. Conclusão 
 
 

 

Ficam algumas pistas de como reconhecer os custos ambientais nas contas das 

empresas, portanto determinar o tratamento contabilístico a dar aos diferentes tipos de 

gastos ambientais. No texto, no capítulo 4 optamos por considerar o conceito: despesas 

ambientais e não gastos ambientais uma vez que alargamos este conceito para separar 

as possibilidades de reconhecimento: como custo, como passivos contigentes ou como 

activos.  

 

No entanto este é um tema muito vasto pelo que outras questões pertinentes não foram 

abordadas como a constituição de reservas, a contabilização de externalidades, a 

contabilização de quotas de poluição negociáveis, ou a contabilização dos activos 

ambientais.  

 

Outra preocupação das empresas nesta matéria será a correcta divulgação da 

informação ambiental tanto nas contas anuais e consolidadas  e nos relatórios de gestão 

anuais e consolidados das sociedades e/ou em relatórios específicos.  Quanto ao 

primeiro encontramos informações na já referida Recomendação da Comissão Europeia 

de 30 de Maio de 2001. 

 

                                                 
14 Valor contabilístico = Valor Aquisição (custo histórico) – Amortizações Acumuladas 
15 Quantia a recuperar = Quantia recuperada pelo uso futuro + VR esperado pela alienação 
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Posto isto muito há por fazer e representando o ambiente um novo desafio à gestão 

empresarial, para uma maior competitividade há necessidade de dar uma atenção muito 

especial a esta questão.  

 

Bibliografia 
 
- ALVES, LEOPOLDO A., 1995, Contabilidade Ambiental – Estudo Introdutório, V Jornadas de 

Contabilidade, Porto 

- ALVES, LEOPOLDO A., 2000, Tratamento Contabilístico e Relato Financeiro das Matérias 

Ambientais, Documentação das IX Jornadas de Contabilidade e Fiscalidade da APOTEC, 

Fevereiro 

- ASOCIACIÓN ESPANÕLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 1996, 

Contabilidad de Gestión Medioambiental, Principios de Contabilidad de Gestión, Publicações 

AECA, Documento nº 13, Fevereiro 

- BENTO, JOSÉ E MACHADO, J. FERNANDES,1999, Plano Oficial de Contabilidade Explicado, 

24ª Edição, Porto Editora 

- BOER, GERMAIN, CURTIN, MARGARET e HOYT, LOUIS, 1998, Environmental Cost 

Management, Management Accounting, September, p. 28-38 

- COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, 2001, Recomendação da Comissão 

respeitante ao reconhecimento, à valorimetria e à prestação de informações sobre questões 

ambientais nas contas anuais e no relatório de gestão das sociedades, C(2001) 1495, 

2001/453/CE 

- COMISSÃO DE NORMALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA, 2002, Directriz Contabilistica nº 29, 

Matérias Ambientais 

- COSTA, C. BAPTISTA E ALVES, G. CORREIA, 1999, Contabilidade Financeira, 3ª Edição, 

Vislis Editora 

- CUESTA, CARMEN F., 1992, La Contabilidad y el Medio Ambiente, Revista Tecnica Contable, 

Tomo XLIV,  Nº 522, Junho, p.397-408 

- EUGÈNIO, TERESA, 2002, Gestão e Contabilidade dos Impactos Ambientais, Tese de 

Mestrado em Ciências de Gestão, ISCTE 

- FERREIRA, CLEMENTINA, 2000, Da Contabilidade e do Meio Ambiente, Vislis Editores 

- GRAY, R; BEBBINGTON, J. and WALTERS, D., 1994, Accounting for the Environment, 

Markus Wiener Publishers 

- GUIMARÃES, RAUL A., 1999, Sistemas de Informação – A Contabilidade Ambiental, Revista 

da Contabilidade e Comércio, Nº 223, vol. LVI, 3º Trimestre, p.575-594 

- HOCHMAN, JOEL A., 1998, Cleaning Up Environmental Accounting, National Public 

Accountant, June, p. 20-23 

- INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS COMMITTEE, Norma Internacional de 

Contabilidade nº 10 – Contingências e Acontecimentos Ocorrendo após a data do Balanço, 

Manual do Revisor Oficial de Contas, Ordem dos Revisores Oficiais de Contas 



  20 

- INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS COMMITTEE, Norma Internacional de 

Contabilidade nº 37 – Provisões, Activos e Passivos Contigêntes, Manual do Revisor Oficial de 

Contas, Ordem dos Revisores Oficiais de Contas 

- MURALHA, J. ANTÓNIO, 1999, Contabilidade, Auditoria e Meio Ambiente, Jornal de 

Contabilidade, Nº 270, Setembro, p.291-299 

- PEREIRA, CARLOS C. e FRANCO, VICTOR S., 1992, Contabilidade Analítica, 5ª Edição  

- RIBEIRO, MAISA DE SOUZA, 1998, O Custeio por Actividades aplicado ao tratamento 

Contábil dos Gastos de Natureza Ambiental, Caderno de Estudos FIPECAFI, nº 19, V-10, 

Setembro/Dezembro, p. 82-91 

- SOLER, MANUEL A., 1997, Manual de Gestión del Medio Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 


