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RESUMO 

 

O segmento industrial utiliza em larga escala os recursos naturais, mas valorar a 

utilização destes recursos é uma tarefa complexa e nova. Pouco se conhece sobre as 

metodologias de valoração existentes, principalmente, pelo fato do valor deste recurso ser 

mais implícito que explícito. Sabe-se que métodos de valoração apóiam a contabilidade 

ambiental, mas esta ferramenta ainda não é comumente utilizada pela comunidade 

industrial para a efetiva gestão ambiental dos negócios. 

 

O principal objetivo deste trabalho de dissertação é analisar como as empresas 

com atividade industrial, nos segmentos mineração, siderurgia e papel e celulose, estão 

mensurando o uso dos recursos naturais a favor do desenvolvimento econômico, em 

termos de aplicação de metodologias de valoração ambiental. 

 

Por meio de uma pesquisa exploratória em empresas dos segmentos previamente 

estabelecidos na amostragem intencional e através de um estudo de caso, foi possível 

entender o comportamento empresarial no que diz respeito ao nível do conhecimento 

internalizado existente sobre as metodologias de valoração, aprofundar a análise das 

bases e premissas das metodologias num projeto de contabilidade ambiental de uma 

indústria do segmento papel e celulose. 
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ABSTRACT 

 

Industrial segment uses natural resources in a wide scale, but evaluate the use of 

these resources is a complex and new task. Few is known about existing methodologies 

of evaluation, mainly because of the fact that the value of this resource is more implicit 

than explicit. It is known that evaluation methods support the environmental accounting 

but the industrial community for an effective environmental management of their 

businesses does not yet use this tool in a regular basis. 
 

The main objective of this work is to analyze how companies who develop 

industrial activities on mining, siderurgy, paper and cellulose segments, are evaluating 

the use of natural resources for economic development, in terms of methodologies 

application for environment evaluation. 

 

Based on an explore research with companies from the segments previously 

defined in an intentional sampling and through a case study, it was possible to understand 

enterprise behavior according to the existing level of knowledge internalized on 

evaluation methodologies, to go deeper on an analysis of the premises and of the basis of 

the methodologies in an environmental accounting project of a paper and cellulose 

segment industry. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação tem como principal objetivo, analisar como as empresas do 

segmento industrial, mais notadamente dos segmentos mineração, siderurgia e papel e 

celulose, estão mensurando o uso dos recursos naturais a favor do desenvolvimento 

econômico, em termos de aplicação de metodologias de valoração ambiental.  

Quando se deseja determinar o valor econômico de um recurso ambiental, deve-se 

estimar o valor monetário deste em relação aos outros bens e serviços disponíveis na 

economia. Conforme Motta (1998), qualquer que seja a forma de gestão a ser 

desenvolvida por governos, organizações não-governamentais, empresas de qualquer 

segmento de atuação ou até mesmo famílias, o gestor tem que equacionar o problema de 

alocar um orçamento financeiro limitado, perante numerosas opções de gastos que visam 

consumo ou investimentos diferentes. 

O problema de ordenar opções excludentes, diante de um orçamento limitado é 

comum no mundo empresarial. Se a soma dos gastos de todas as opções não exceder o 

total do orçamento financeiro disponível, todas elas podem ser implementadas. Porém, o 

que ocorre na maioria das vezes é o contrário. O total de gastos previstos é maior que o 

orçamento disponível, obrigando o gestor à escolha de um conjunto de opções em 

detrimento de outro. Para Motta (1998) uma análise do custo benefício será obviamente o 

expediente a ser adotado em situações como esta. 

Deve-se, no entanto, ressalvar que alguns bens e serviços públicos não são 

transacionados em mercado e, portanto, não possuem preços definidos, diferentemente do 

que ocorre no mundo empresarial, onde os recursos ambientais são de extremo interesse, 

especialmente para os segmentos industriais estudados nesta dissertação. Ainda segundo 

Motta (1998), mesmo os custos e benefícios, que podem ser expressos com base em 

gastos na compra e venda de bens e serviços nos seus respectivos mercados, podem 

exigir ajustes nos seus respectivos preços de mercado. Isto porque tais gastos podem 

resultar em variações de consumo das famílias e do lucro das empresas devido a 

alterações de preço ou quantidades decorrentes destes gastos. O consumo de gerações 

futuras também deve ser considerado e desta forma incorporar questões distributivas 

intertemporais. 
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De acordo com Motta (1998), a determinação dos custos e benefícios sociais, pela 

sua contribuição ao bem-estar das pessoas, é a base da teoria microeconômica e dela 

derivam os métodos de valoração monetária dos recursos ambientais. Estes métodos 

propõem a forma de análise de custo-benefício, em que os valores sociais dos bens e 

serviços são considerados de forma a refletir variações de bem-estar e não somente seus 

respectivos valores mercadológicos. 

Segundo Sebold (2004), devido às mudanças ocorridas nas esferas tecnológicas, 

política, econômica, cultural e social, a questão ambiental passou a ocupar um espaço 

impensável há duas décadas. Dentro deste contexto, o impacto ambiental tem sido objeto 

de grande discussão. O desenvolvimento de vários setores da atividade industrial gera 

impactos na natureza. A valoração ambiental vem, então, mensurar a análise econômica 

na gestão ambiental através de critérios econômicos. 

Para Sebold (2004), a valoração, que por tradição é vista pela ótica pura de 

mercado, passa por um processo de mudança conceitual, no sentido de encontrar outras 

formas de valoração, em contraposição a atual abordagem utilizada pelas empresas. A 

forma tradicional adota como premissa a prática pela expressão monetária. Certos ativos 

ambientais não podem ser mensurados ou são de difícil mensuração. Mesmo adotando 

outras formas de análise, a utilização da forma monetária tem se tornada a mais freqüente 

a partir dos anos noventa. 

A busca por uma resposta sobre um dos temas mais controverso no campo da 

economia, a valoração ambiental, esbarra quase sempre na questão metodológica, uma 

vez que as formas clássicas de valoração estão sempre ligadas à visão de mercado. Por 

este caminho, como tradição da economia, qualquer tentativa de valorar um bem ou 

serviço se dará sempre pela ótica de mercado. A premissa assumida é de que, se o bem é 

desejado e conhecido haverá possibilidade de estabelecer um quantum de valor a este 

bem. Fora desta premissa o valor será considerado desconhecido e, na pior das hipóteses, 

sem valor comercial. Assim, segundo Sebold (2004), uma floresta intacta não terá valor 

algum, ao menos pela ótica contábil, antes de sua devida exploração, principal fonte de 

impacto ambiental de um dos casos de estudo deste trabalho, o segmento industrial de 

papel e celulose. Entretanto, existe uma série de recursos ambientais, como madeira, 

espécies medicinais, floras, fauna, subsolo, etc. que trazem em si um valor intrínseco e 
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potencial1. Mas qual é esse valor? A experiência leva por indução imediata a valores de 

mercado desde a suposta existência de madeiras, espécies medicinais e outras. Quando 

estes itens já sofreram de alguma forma operação comercial no passado ou quando, um 

bem ou ativo ambiental está intacto e não há como valorar pelos métodos convencionais. 

Por conta desta abordagem inicial sobre a valoração que, como citado acima, é 

por tradição vista pela ótica pura de mercado, seguem-se estudos e pesquisas no sentido 

de encontrar novas formas de valoração que não a tradicional. Aquela enfatiza-se na 

forma mais conveniente e prática pela expressão monetária. A pergunta que se faz é que 

certos ativos ambientais, não podem ou são de difícil mensuração, então por que não 

buscar uma outra maneira de estabelecer um grau de valoração fora da forma monetária 

convencional? Para Sebold (2004), mesmo que se encontrem outras formas de 

mensuração, a tradução na forma monetária tem se tornado a mais conveniente para sua 

compreensão e análise. 

Segundo Lesser (1997), nem todo problema gerado por uma emissão ambiental2 é 

tão difícil de ser contornada como a mudança climática do globo terrestre. Porém, muitos 

destes problemas envolvem um conjunto de conceitos semelhantes, que interagem entre 

si. Toda incógnita ambiental pode ser relacionada ao fundamento da economia que 

aborda a escassez: não se pode ter tudo que se quer por conta da limitação dos recursos. 

Entretanto, todos querem um mundo onde os recursos naturais como água e ar sejam 

abundantes, florestas conservadas e rios correntes. Já se formulam preços sobre os 

serviços obtidos através da utilização desses recursos. Determinar as formas razoáveis de 

valoração é o mais importante no estudo da economia ambiental. 

Equacionar os problemas ambientais requer a compreensão de conceitos de 

contabilidade ambiental e econômicos fundamentais, como o conceito de escassez. 

Porém, deve-se ressalvar que as soluções desses problemas passam por uma identificação 

                                                 
1 Valeriano (1998) – Trecho de uma carta encaminhada pelo chefe indígena Seattle ao presidente dos EUA, 
Franklin Pierce em 1854: “... Como é que se pode comprar ou vender o céu, o calor da terra? Essa idéia nos 
parece estranha. Se não possuímos o frescor do ar e o brilho da água, como é possível comprá-la? Cada 
pedaço desta terra é sagrado para meu povo. Cada ramo brilhante de um pinheiro, cada punhado de areia 
das praias, a penumbra na floresta densa, cada clareira e inseto a zumbir são sagrados na memória e 
experiência de meu povo. A seiva que percorre o corpo das arvores carrega consigo as lembranças do 
homem vermelho ....” 
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de aspectos específicos a serem resolvidos. Para Lesser (1997), infelizmente, essa etapa é 

freqüentemente ignorada. Ao desenvolver ferramentas para compreender e controlar 

novas edições de políticas ambientais pode-se aumentar a probabilidade de que as 

melhores serão implementadas. 

Políticas ambientais refletem o resultado de um diferente conjunto de valores: 

valores econômicos diferentes em termos da disposição para se pagar por um bem ou 

serviço, incluindo os ambientais; valores morais diferentes em termos de direitos 

humanos e direitos sobre o uso da natureza; e até mesmo valores espirituais, diferentes 

em termos de se exercer controles para limitar populações humanas e presumivelmente, 

causas humanas na degradação do meio ambiente. Ainda segundo Lesser (1997), 

ambientalistas nunca serão capazes de determinar o correto conjunto de valores. O que se 

pode conseguir é compreender e separar tipos diferentes de valores e usá-los para 

desenvolver melhores práticas. 

De acordo com May (1994), o crescimento econômico e a preservação ambiental 

são considerados por muitos como aspectos antagônicos. Entretanto, na opinião do autor, 

esta contradição não deveria existir. As ferramentas desenvolvimentistas, ao lado dos 

instrumentos de comando e controle, cada vez mais se destacam os instrumentos 

econômicos, cujo objetivo é distribuir eqüitativamente os custos ambientais, criando 

procedimentos cuja tônica seja o equilíbrio entre a preservação dos recursos naturais e o 

crescimento econômico. 

O desafio da valoração ambiental, conforme afirmado em Motta (1998), deve ser 

enfrentado com a consciência de que os resultados podem ser passíveis de críticas e que, 

de acordo com o ponto de vista em que se colocam seus elaboradores, os cálculos serão 

reflexos das múltiplas variáveis utilizadas.  

Segundo Motta (1998), há trabalhos de pesquisa buscando melhor compreensão 

do tema, valoração ambiental, já que muitos o consideram controverso. Para os autores 

referenciados nesta dissertação, o principal ponto de discórdia encontra-se na questão 

metodológica, uma vez que as formas usuais e clássicas estão ligadas à visão de mercado. 

De acordo com a visão econômica, a premissa assumida é de que, se o bem é desejado e 

                                                                                                                                                 
2 Considera-se emissão ambiental todo lançamento no meio ambiente originado de uma atividade 
doméstica ou industrial. 
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conhecido, haverá uma possibilidade de se estabelecer uma quantificação de valor para 

este bem.  

Para Ferreira (2004), os métodos de valoração monetária dos recursos ambientais 

derivam da determinação dos custos e benefícios sociais, pela sua contribuição ao bem-

estar das pessoas e é base da teoria microeconômica do bem-estar. Os métodos estudados 

no referencial teórico deste trabalho propõem essa forma de análise de custo-benefício, 

em que os valores sociais dos bens e serviços são considerados de forma a refletir 

variações de bem-estar e não somente seus respectivos valores de mercado, como citado 

em Sebold (2004), Motta (1998) e Lesser (1997). 

Entretanto, segundo Motta (1998), encontram-se limitações teóricas e barreiras 

metodológicas para adoção de tais métodos. Através do reconhecimento destas restrições 

é possível aumentar a contribuição destes métodos para a tomada de decisão dos gastos e 

investimentos públicos ou de empresas. 

De acordo com Romero (1999), pode-se definir formalmente valoração ambiental 

como um conjunto de técnicas e métodos que permitem medir as expectativas de 

benefícios e custos derivados de algumas das seguintes ações:  

 

a) Uso de um ativo ambiental;  

b) Realização de melhora ambiental; 

c)   Geração de um dano ambiental.  

 

Para o autor, todos esses métodos têm pelo menos um ponto em comum que 

consiste em conceitualizar e medir os benefícios ambientais pelo desejo da pessoa por 

este bem. Este desejo se manifesta de acordo com o valor que a pessoa está disposta a 

pagar por tal benefício. Desta forma, inserido no valor econômico de um ativo ambiental 

está o valor de opção: valor que uma empresa associa a um bem ambiental que não está 

em utilização, mas que pensa utilizá-lo num futuro não muito distante. Outro valor seria o 

de existência, entendido como aquele que o indivíduo ou empresa atribui a um ativo 

ambiental, cujos serviços não são utilizados e nem se pensa em uma utilização no futuro, 

mas cuja existência lhe atribui valor, como por exemplo, uma bela catarata no interior da 
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floresta amazônica. O simples prazer de ver ou contemplá-la lhe remete o valor de 

existência.    

Alinhado aos argumentos dos autores acima quanto as questões relacionadas a 

valoração, Kraemer (2004), afirma que cada vez mais a participação da contabilidade 

ambiental vai se tornar uma prioridade, pois desperta o interesse para os temas 

ambientais, ajudando a classe industrial a implementar, em sua gestão empresarial, a 

variável ambiental, não apenas para constar da legislação, mas para apoiar um modelo 

ambiental que compreenda os movimentos econômicos. 

 

1.1 – Objetivo e pergunta da pesquisa 

 

Esta dissertação tem como principal objetivo investigar a aplicação de 

metodologias de valoração ambiental nas empresas, como forma de mensurar o uso dos 

recursos naturais a favor do desenvolvimento econômico. 

A pergunta de pesquisa correspondente é como segue: 

 

Quais métodos de valoração ambiental são aplicados pelas empresas? Mais 

especificamente, como ocorre a aplicação destes métodos nas empresas dos setores 

industriais de mineração, siderurgia e papel e celulose? 

 

1.2 – Relevância do tema 

 

De acordo com a OECD (2002)3, todas as sociedades dependem, direta ou 

indiretamente, da biodiversidade e dos recursos biológicos, mas seu valor é 

primordialmente mais implícito que explícito. O segmento industrial é um dos maiores 

                                                 
3 Organisation for Economic Co-operation and Development, em português: Organização para Cooperação 
e Desenvolvimento da Economia. Entidade que agrupa 30 países membros que compartilham 
compromissos com governos democráticos relacionados à economia de mercado. Com relacionamentos 
ativos com outros 70 países, Ongs e sociedade civil, tem um alcance global. Muito conhecida por 
publicações estatísticas que abrangem situações sócio-econômicas de macroeconomias que visam viabilizar 
a educação, desenvolvimento científico e inovações. 
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usuários dos recursos naturais e, por esse motivo, desperta o interesse dos órgãos 

governamentais e da sociedade de uma forma geral. 

Conforme a OECD (2002), enquanto a Convenção da Diversidade Biológica 

(CDB)4 enfatiza o papel da ação global concentrada, a dura realidade é que a ação global 

contempla somente uma parte das ações tomadas dentro das nações-estado que hospedam 

o patrimônio biológico. Estados individuais e regiões dentro dos estados enfrentam 

prioridades conflitantes na seleção de rumos do desenvolvimento. A conservação da 

biodiversidade não é considerada por muitos países como prioridade, a alegação é que 

existem problemas de medição e de valoração. A biodiversidade desafia uma descrição e 

quantificações fáceis. O que não pode ser quantificado, ou é difícil de ser monitorado e 

avaliado, é facilmente esquecido. Este adágio também se aplica ao conceito de valor. 

Enquanto valor tem uma variedade de significados, sabe-se que a ausência de um valor 

econômico para a biodiversidade e muitos recursos biológicos significa que eles não 

conseguem competir no mesmo campo de jogo, mercado, com as forças que estão 

levando ao seu declínio. 

A OECD (2002) discute as diferentes noções de valores dos recursos naturais. O 

foco do debate diz respeito às quais podem ser as instâncias conflitantes na noção 

relevante de valor. Para alguns, este tema diz respeito àquilo que seja correto ou 

moralmente justificável e pode ter somente uma limitada ou desprezível referência de 

custo para o que às pessoas possam querer. Para outros, o que as pessoas querem é, em si 

mesmo, uma estância moral em virtude de haver uma presunção que o fornecimento 

daquilo que é desejado já reflete um valor de julgamento sobre a sensibilidade da política 

para desejos, a “presunção democrática”. Adicionalmente, os custos são muito 

importantes, pois representam o uso alternativo de fundos e estes fundos alternativos 

podem ter conteúdo moral em si próprio. Não existe uma resolução fácil destas diferentes 

abordagens.  

Ainda segundo a OECD (2002), aos que preferem à primeira abordagem darão 

prioridade à conservação emanada através de uma legislatura e processo político. Aos 

que optam pela última abordagem tenderão a escolher procedimentos tais como análise 

de custo-benefício, ou análise multicritérios, como pré-requisitos para aquilo que 

                                                 
4 Ver: Decreto nº 2.519 de 16.03.98. 
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atualmente denomina-se como um processo político. Em última instância, qualquer que 

seja o posicionamento a respeito do valor, existe um consenso a respeito da necessidade 

absoluta de salvaguardar o máximo de biodiversidade possível, sujeito a alguma 

consideração do custo para isto. Medida em termos de espécies, esta imperatividade 

envolve diferenças filosóficas e estabelece o objetivo mínimo como sendo, o de custo-

efetividade de usos competitivos de um orçamento de conservação. Qualquer que seja a 

forma dos orçamentos, eles devem ser usados de modo a maximizar a biodiversidade 

conservada. A análise de custo-benefício de uma política de conservação, por exemplo, é 

prejudicada pelo fato de que a maioria dos programas tenta conciliar múltiplos, e 

freqüentemente, incomensuráveis resultados. Como estes resultados deveriam ser 

priorizados ou ponderados, poderiam levar a outra divergência metodológica significativa 

entre as abordagens que utilizam pesos monetários ou, de preços e métodos que usam 

escores originados de grupo de especialistas ou, da opinião pública. Este último método 

de ponderação caracteriza a modelagem multicritério ou multiatributo. O uso da 

ponderação monetária define a abordagem custo-benefício para a tomada de decisão. A 

determinação de valores monetários para a biodiversidade é relevante e a derivação 

destes valores permite que a biodiversidade possa competir em base de igualdade com 

outras necessidades de financiamento público e privado.  

A OECD discute o processo de tomada de decisão não monetários e qualitativos 

orientados pelas metodologias de valoração. Temas ambientais complexos envolvem 

numerosos protagonistas e muitos governos estão respondendo à chamada de um maior 

envolvimento social, consultas públicas e participação nas decisões de políticas. Eles 

atuam nisto pela exposição de uma amostra do público geral às necessárias informações 

científicas e sociais de modo a permitir que aquele grupo alcance uma posição de 

consenso sobre uma prioridade científica específica ou um tema de políticas públicas 

complexo. Os Júris de Cidadãos e Conferências de Consenso são considerados os 

melhores formatos para este processo e tornaram-se elementos formais de tomada de 

decisões em vários países. Para alguns, o processo de consenso de alguma maneira 

fornece melhores ou mais justas preferências sociais do que o mais restritivo modelo 

privado da análise custo-benefício. Apesar das abordagens participativas poderem 

introduzir outros vieses na tomada de decisão, segundo a OECD (2002), não há nenhuma 
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razão para presumir que elas não possam por si próprias ser usadas como insumo por um 

teste custo-benefício mais holístico. Certamente as duas maneiras podem ser combinadas 

de forma bem sucedida. 

Para May (1999), o valor da biodiversidade representa um assunto polêmico na 

literatura teórica e aplicada na economia de recursos naturais e do meio ambiente. No 

início da década de 90, a ampliação das preocupações das ciências biológicas com a 

velocidade de extinção de espécies provocada pela ação do homem, especialmente ligado 

ao desmatamento das florestas tropicais, trouxe a tona este polêmico debate. Assim, a 

literatura especializada desloca seu foco de atenção dos danos associados à perda de 

habitat para as modificações nos ecossistemas dos países em desenvolvimento. 

Este processo se intensifica com a ratificação da CDB, que faz uma distinção 

entre recursos associados à biodiversidade de benefício global e aqueles que geram bens 

e serviços importantes apenas para as economias nacionais. A CDB define que parte da 

responsabilidade pela conservação dos primeiros deve ser assumida pela comunidade 

global, enquanto os custos associados à manutenção dos últimos cabem aos países 

interessados. Segundo May (1999), as implicações desta distinção para a valoração 

econômica dos recursos associados à biodiversidade se manifestam na tipologia que 

discrimina entre os benefícios gerados em nível local, internacional e global, assim como 

aqueles que são captados por atores econômicos privados e aqueles que representam bens 

públicos, que precisam de ação governamental para garantir a conservação. 

As decisões quanto à gestão da biodiversidade nos diferentes níveis de agregação 

territorial e categorias de bens e serviços são necessariamente distintas. Para aqueles 

recursos que geram benefícios percebidos principalmente pelo usuário direto, a decisão 

de conservá-los ou não, é resultado de uma percepção de ganho financeiro privado 

quando comparado com outros usos do solo ou do meio aquático. O que dificulta neste 

caso é que a maioria destes benefícios não tem valor de mercado ou são realizáveis 

somente à longo prazo, não sendo possível a mensuração no horizonte temporal do 

usuário, que na maioria das vezes é orientado ao imediatismo resultante de altas taxas de 

juros no mercado. As complexas interconexões entre os processos ecossistêmicos e a 

geração de produtos comercializáveis ou de subsistência não são sempre evidentes ao 

usuário dos recursos naturais, o que provoca sua exaustão ou degradação. 
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De acordo com May (1999), os valores culturais ou religiosos associados à 

biodiversidade são particularmente difíceis de atribuir benefício financeiro. A crescente 

integração de sociedades indígenas e tradicionais no mercado leva à homogeneização 

progressiva das culturas em questão com os valores da sociedade nas quais são inseridas 

e, na maioria dos casos, são tipicamente antagônicas aos valores anteriormente 

preservados. Para os benefícios auferidos pela manutenção dos ecossistemas no seu 

estado intacto pelos interesses privados internacionais, o usuário nacional direto ou 

proprietário dos recursos naturais associados não percebe incentivo imediato em 

conservá-los, a não ser que seja compensado de alguma forma, como quando 

contemplados com os benefícios gerados. 

  Para Lesser (1997), existe uma pergunta que merece especial atenção: como a 

economia ambiental se relaciona à política ambiental? Existe uma interação da sociedade 

com o meio ambiente. Esse ambiente abrange o mundo natural onde as pessoas vivem: ar, 

terra, oceanos, plantas e animais. Sem os ambientes especificados acima, nenhum ser 

humano estaria aqui. O homem, cada vez mais, controla o ambiente em torno de si, o que 

levou a pergunta se o ambiente existe unicamente para o benefício da espécie. Essa 

indagação é rica fonte do debate da literatura ecológica e filosófica. Contudo, enquanto 

aumentou a habilidade do homem em alterar o ambiente em que vive a capacidade do 

ambiente de absorver aquelas alterações tornou-se limitada. A mudança do clima do 

planeta é resultado deste tipo de manifestação. Ocorreu um avanço significativo com a 

melhor compreensão da sociedade em relação ao meio ambiente. As ciências naturais 

como à biologia, zoologia, química e ecologia, para enumerar apenas algumas, têm 

fornecido interpretações significativas da funcionalidade do meio ambiente. Mas estas 

ciências não explicam as interações entre o homem e o ambiente em que vive muito 

menos das atividades empresariais. 

A economia tradicional, quando incapaz de explicar como o ambiente trabalha, 

pode explicar como os recursos limitados ou escassos são alocados. Pode explicar, com 

boa probabilidade de acerto, porque países negociam entre si e porque indivíduos 

utilizam diferentes bens e serviços. Segundo Lesser (1997), em muitos casos, a economia 

tradicional começa com a interação da oferta e da procura. Para melhor compreensão, 

utiliza-se um exemplo real, tal como o mercado para as maçãs mostradas na figura 1(a). 
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Os economistas usam frequentemente tais diagramas da oferta e da procura para explicar 

como os mercados considerados estáveis funcionam. O mercado para maçãs possui 

muitos compradores e vendedores e há poucas barreiras mercadológicas que impeçam 

transações. A negociação do bem em questão não encontra obstáculos. O exemplo das 

maçãs é um bom caso para evidenciar como o mercado opera. Típico dos estudos 

introdutórios da economia.  

 

 

Figura 1: Oferta e Procura de Usuários de Serviços Ambientais 
 

 
 

Ao olhar para a figura 1(b), pode-se observar o mesmo fenômeno da oferta e da 

procura no diagrama de ar limpo. É possível definir o mercado para o ar limpo da mesma 

maneira que se definiu o mercado para maçãs. Ainda segundo Lesser (1997), não se pode 

ir à uma loja local de mantimentos e comprar ar limpo. Não existe um mercado para ar 

limpo que possa suportar trocas entre compradores e vendedores, pois ninguém, nem 

nenhum estabelecimento possuem estoque de ar limpo. A atmosfera pertence a todos.  

Ninguém tem o direito explícito de usar a atmosfera, mas todos nós temos o direito 

implícito de usá-la. Esta falta de posse que os economistas apontam, às vezes, como falha 

de mercado é a chave do por que o ar é poluído.  
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Entretanto, os mesmos princípios econômicos que determinam o preço das maçãs 

na loja de mantimentos, podem se aplicar aos bens dos produtos fora do mercado como o 

ar limpo. O ar limpo, como as maçãs, pode ser um desejo e um bem escasso e ambos 

necessitam de recursos para serem produzidos. Para as maçãs, os recursos são: terra, 

trabalho, água, fertilizante e outros como, por exemplo, o ar limpo. Para se produzir o ar 

limpo, requer que a atmosfera não seja utilizada como um local onde se destinam gases 

tóxicos. Isto quer dizer que esses lançamentos para a atmosfera devem ser dispostos de 

outra forma, que não agressiva. O que também requer recursos escassos. Lesser (1997) 

afirma que esta solução resolve alguns dos problemas ambientais e que devem-se utilizar 

as mesmas interações de mercado, no qual não havia essa prática. Este é um dos 

objetivos-chave da economia ambiental. 

A chamada economia ambiental se utiliza das mesmas ferramentas de micro e 

macro-economia como outras abordagens da economia aplicada. Entretanto, somente se 

utiliza dessas abordagens quando não é possível encontrar algo específico em outras áreas 

e em contexto original, considerando as similaridades e diferenças entre o mercado para 

maçãs e o mercado para ar limpo. Um antagonismo entre a economia ambiental e outras 

abordagens da economia se encontra nas diferenças entre bens ambientais, como por 

exemplo, ar limpo, água limpa, diversidade de espécies e florestas saudáveis, e bens da 

economia tradicional, como, carros, televisão, livros, etc. Não se pode fazer reviver uma 

espécie extinta como é possível fazer reviver uma moda de determinado gênero musical e 

aumentar a venda de CD.  

A primeira diferença está no fato de que bens ambientais são quase sempre 

públicos e podem ser utilizados por muitos indivíduos simultaneamente sem afetar o 

consumo individual. Aspectos públicos de muitos, não de todos os bens ambientais, na 

maioria das vezes causam interferências na forma como os mercados operam ou na 

completa ausência de disputas mercadológicas. Para Lesser (1997), em muitos mercados 

as decisões individuais de consumo podem não causar efeito para outros indivíduos. 

Porém se um indivíduo queima seu lixo próximo à residência de outro e polui o ar que se 

respira, surge imediatamente uma restrição. Não é possível ir a uma loja e comprar ar 

limpo para se respirar. Estas ações afetam negativamente o dia-a-dia e geram um 

problema ambiental. Economistas denominam esse efeito de externalidade. 
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Uma segunda diferença é evidenciada pelo autor, o tempo às vezes define as 

regras da economia ambiental. A economia tradicional pode determinar recursos para se 

produzir bens e serviços e viabilizar lucros dos bens e serviços produzidos. Estas 

alocações são fáceis de serem implementadas, porque bens adicionais podem ser 

produzidos sem que se impossibilite a fabricação de outros amanhã. Para muitos bens 

ambientais a alocação de recursos pode ser considerada crítica. Ao queimar combustível 

fósseis hoje e lançar gases na atmosfera, é possível estar criando um problema ambiental 

para os descendentes, centenas de anos à frente. Algumas decisões de consumos 

individuais podem causar efeitos irreversíveis na existência de futuras gerações. 

A terceira diferença deve-se ao fato de que aspectos da economia sempre ignoram 

as restrições dos recursos ambientais. Por exemplo, na figura 2(a), segundo a abordagem 

da micro-economia tradicional, pode-se concluir que o aumento da procura por maçãs de 

P para P’ pode causar um desequilíbrio de preços e a variação da quantidade de maçãs 

ofertadas de (P*,Q*) para (P’, Q’). Mas a economia tradicional pode não considerar que 

a expansão de produção de maçãs irá provocar problemas na terra que afetariam o 

crescimento das maçãs por conta da poluição lançada pela fábrica ao aumentar sua 

produção. A poluição da fábrica pode retardar o crescimento das maçãs e a produtividade 

por árvore e, conseqüentemente, provocar um aumento dos custos estimados 

inicialmente. O efeito de uma polinização inadequada pode gerar pragas na plantação. Se 

estes impactos de fato ocorrerem, a curva de oferta das maçãs se deslocará para cima de 

O para O’, refletindo custos externos impostos pelo fraco crescimento. Ao invés de se ver 

um equilíbrio na oferta de Q’, maçãs com preço P’, provocará um novo equilíbrio no 

mercado de maçãs, (P’’, Q’’), conforme indicado na figura 2(b). 
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Figura 2: Mudança do Equilíbrio de Mercado Causado pelo Aumento da Procura por 
Maçãs 

 
 

Fonte: Lesser (1997) 

 

Conforme Ferreira (2004), o planeta Terra surgiu a aproximadamente 4,5 bilhões 

de anos. No decorrer deste período foram destruídas, reorganizadas, criadas e moldadas 

todas as paisagens das quais se tem conhecimento nos dias atuais. O surgimento do 

homem e sua conseqüente evolução acarretaram várias mudanças ambientais. Entretanto, 

as maiores e as mais evidentes ocorreram após o século XIX, quando a população 

mundial ultrapassou a marca de um bilhão de pessoas. A necessidade de se aumentar a 

produção de alimentos, fez com que aumentasse ainda mais o uso de insumos básicos e 

energia, tendendo assim a uma maior exaustão dos recursos naturais oferecidos pelo 

planeta. 

Ainda segundo Ferreira (2004), as limitações da análise ambiental, considerando 

o aumento contínuo do uso de terras para a produção de alimentos, a mecanização 

agrícola e o processo de industrialização, são questões que motivam a preocupação de 

inúmeros pesquisadores, ambientalistas e da sociedade em geral. Os impactos ambientais 

têm sido objetos de muita discussão entre os grupos citados acima.  A evolução industrial 

e agrícola provocou o desenvolvimento do mundo, e obviamente do Brasil também. Mas, 

a grande expansão no número de indústrias e um crescente processo de mecanização 

agrícola geraram um impacto negativo na natureza. A provável destruição dos 



 

 

19

ecossistemas poderá em um curto período de tempo, tornar a Terra um planeta inóspito 

para os seres vivos. 

Ferreira (2004) aponta que a evolução da indústria ocorrida a partir da década de 

60, trouxe profundas seqüelas à agricultura. A mudança tecnológica ocorrida 

incorporando aos seus processos as áreas da química, da mecânica e da biologia com a 

finalidade econômica, provocou a redução de custos (tempo, mão-de-obra e capital). 

Podem-se citar os altos custos sociais, econômicos e ambientais, como por exemplo, a 

contaminação e envenenamento do solo, água e ar. E ainda, mais o custo de produção 

para recuperar o solo, em decorrência da introdução no meio ambiente de novos 

elementos e produtos causadores de desequilíbrios como inseticidas, pesticidas, 

fertilizantes e sais; poluição alimentar. Todos esses impactos gerados são passíveis de 

mensuração através da economia. A inserção da análise econômica na gestão ambiental 

tende a ser hoje uma realidade, sendo viável ressaltar a importância da análise econômica 

no campo ambiental com destaque na importância da valoração dos impactos ambientais. 

Para Ribeiro e Lisboa (1999), a produção de novas tecnologias tem impulsionado 

os efeitos poluentes de diversas atividades econômicas, uma vez que o avanço de novas 

tecnologias é fator crítico para o desenvolvimento econômico e social. Como dependem 

de recursos escassos, as tecnologias antipoluentes têm custos elevados, o que aumenta a 

resistência à sua adoção por parte dos empresários. Pela perspectiva empresarial, estes 

custos representam o desvio da aplicação de recursos das atividades operacionais 

correntes, em função da redução da margem de lucros no curto prazo. Segundo os 

autores, no longo prazo, a empresa deixará de existir sem os referidos investimentos. 

As pressões dos movimentos ambientalistas locais e internacionais, quanto ao 

estágio e gravidade da degradação do meio ambiente, que motivaram a implementação de 

ações governamentais mais rigorosas, culminaram com o surgimento da consciência de 

responsabilidade social das empresas. De acordo com Ribeiro e Lisboa (1999), as 

resistências às tecnologias antipoluentes sofreram um impacto considerável com a criação 

de normas internacionais de qualidade ambiental e sua ampla aceitação no mercado 

internacional. A partir da premissa de que a informação tem o poder de inibir práticas 

ilícitas e estimular comportamentos e procedimentos corretos, a contabilidade, com o 

objetivo de evidenciar a situação econômico-financeira das empresas e o desempenho 
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periódico das mesmas, constituem-se em um adequado sistema de informações quanto à 

postura ambiental das entidades. 

Segundo Lesser (1997), custos e ganhos ambientais raramente podem ser 

mensurados com exatidão. Pesquisadores que estimam os abusos da sociedade em relação 

aos recursos naturais para se pagar pelos recursos ambientais podem, no máximo, estimar 

e quase sempre se depararão com a questão da exatidão quanto aos custos. Impactos 

ambientais são incertos, ninguém tem condição de prever com razoável precisão quais os 

efeitos da adição do dióxido de carbono na atmosfera, ou ter o mesmo conhecimento 

sobre outras fontes poluidoras. Para o autor, todos terão que conviver com essas 

incertezas. 

Em termos do atual desenvolvimento e implementação de políticas ambientais, 

muitos obstáculos devem ser transpostos e alguma técnica existe para se valorar recursos 

ambientais, conforme afirma Lesser (1997).  Sem uma habilidade específica para se 

medir custos e ganhos de políticas alternativas, ou mesmo, simplesmente o impacto 

destas alternativas, será impossível avaliar se alguma dessas políticas será eficaz. Isto é o 

mesmo que dizer que, sem compreender as várias incertezas do processo de valoração, a 

formulação de políticas ambientais pode deixar de fora os fatores ambientais críticos.  

Segundo o autor, existem algumas técnicas que são utilizadas para se mensurar ganhos e 

custos ambientais em termos monetários. Estas técnicas são aplicadas em certas situações 

por conta do tipo dos dados e informações requeridas para fins de análise, segundo 

determinado método. 

Para Motta (1998), cada vez mais gestores ambientais, encontram-se em situações 

nas quais a valoração econômica ambiental é requerida ou desejada. A crescente 

preocupação com a valoração ambiental tem impulsionado de forma significativa este 

campo de estudo, que segundo o autor, hoje pode ser considerado uma área de fronteira 

da ciência econômica. A complexidade do tema, entretanto, tem induzido os gestores 

ambientais a duas situações extremas. A primeira de ceticismo, que rejeita qualquer 

abordagem dita econômica devido a uma percepção quase sempre insuficiente da teoria 

econômica que fundamenta estas abordagens. Uma segunda, na qual se adotam 

inadequadamente técnicas de valoração com base em procedimentos estimativos 
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intuitivos que, quando não apropriados, aumentam ainda mais o ceticismo e a rejeição 

aos métodos utilizados. 

A questão ambiental, segundo Motta (1998), exige da valoração econômica 

ambiental um formato múltiplo e interdisciplinar. A tardia transição de um estado de 

abundância para um regime de escassez de recursos ambientais impõe uma tarefa 

inadiável de realização de ajustes estruturais no padrão de uso dos recursos ambientais. 

Para atender a este objetivo, por meio de intervenção governamental ou privada, os 

aspectos econômicos não podem ser negligenciados. 

Dentro deste contexto, as empresas que operam nos setores industriais 

pesquisados nesse projeto, fazem parte de um grupo que, devido às particularidades do 

processo produtivo de cada atividade, são consideradas como causadoras de forte impacto 

ao meio ambiente. Neste sentido, faz-se necessário, cada vez mais, aprofundar os estudos 

de metodologias para se valorar recursos ambientais e de alguma forma avaliar se as 

decisões tomadas no domínio da gestão ambiental estão sendo eficazes.  
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CAPÍTULO 2 – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste tópico são apresentados os métodos utilizados para valoração ambiental, 

uma vez que esta dissertação analisa qual (ou quais), dentre as várias possibilidades de 

aplicação desses métodos, permite(m) uma melhor abordagem de valoração para os 

distintos segmentos empresariais. 

O valor econômico dos recursos ambientais, na grande maioria das vezes, não é 

facilmente observado pelo mercado através de preços que reflitam seu custo de 

oportunidade. Uma pergunta surge: como identificar este valor econômico? Deve-se 

observar que o valor econômico dos recursos ambientais é derivado de todos os seus 

atributos e estes atributos podem estar ou não associados a um uso. O que significa: o 

consumo de um recurso ambiental se realiza via uso e não-uso. No caso de um recurso 

ambiental, os fluxos de bens e serviços ambientais que são derivados de seu consumo, 

definem seus atributos. Existem também atributos de consumo associados à própria 

existência do recurso ambiental que independem do fluxo atual e futuro de bens e 

serviços apropriados na forma do seu uso. Para Motta (1998), há certa controvérsia na 

literatura a respeito do valor de existência representar desejo do indivíduo em manter 

certos recursos ambientais para que as gerações futuras usufruam de usos diretos e 

indiretos (“bequest value”). Esta é uma questão conceitual que de certa forma é 

irrelevante, uma vez que o que importa para o desafio da valoração é admitir que 

indivíduos possam assinalar valores independentemente do uso que eles porventura 

possam fazer hoje, ou pretendam fazer amanhã. 

Assim segundo Motta (1998), o valor econômico dos recursos ambientais 

(VERA) pode ser expresso da seguinte forma: 

 

VERA = (VUD + VUI + VO) + VE 

 

Onde, 
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Valor de Uso Direto (VUD) – valor que os indivíduos atribuem a um recurso ambiental 

que se utilizam diretamente, por exemplo, na forma de extração, de visitação ou outra 

atividade de produção ou consumo direto; 

Valor de Uso Indireto (VUI) – valor que os indivíduos atribuem a um recurso ambiental 

quando o benefício do seu uso deriva de funções ecossistêmicas, como por exemplo, a 

proteção do solo e a estabilidade climática decorrente da preservação das florestas; 

Valor de Opção (VO) – valor que o indivíduo atribui em usos diretos e indiretos de 

recursos, que podem ter sua preservação ameaçada em futuro próximo. Por exemplo, o 

benefício obtido através de fármacos desenvolvidos com base em propriedades 

medicinais, que ainda não foram descobertas de plantas de florestas tropicais; 

Valor de Não-Uso ou valor de Existência (VE) – o valor de Não-Uso também pode ser 

denominado como Valor Passivo. O valor de existência está dissociado de uso (embora 

represente consumo ambiental) e deriva de uma posição moral, cultural, ética ou 

altruística em relação aos direitos de existência de outras espécies que não a humana ou 

de outras riquezas naturais, mesmo que não representem uso atual ou futuro para 

ninguém. Um bom exemplo deste valor é a grande mobilização da opinião pública para o 

salvamento das baleias ou sua preservação em regiões remotas do planeta, onde a maioria 

das pessoas nunca visitará ou farão qualquer uso de sua existência. 

No entanto, um tipo de uso pode excluir outro tipo de uso do recurso ambiental. 

Motta (1998) demonstra que o uso de uma área para agricultura exclui seu uso para 

conservação da floresta que cobre o solo. Logo, o primeiro passo na determinação do 

VERA é identificar os conflitos de uso. O segundo passo é a determinação destes valores. 

A tabela 1 a seguir apresenta a taxonomia geral do valor econômico. 
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Tabela 1: Taxonomia do Recurso Ambiental 

TAXONOMIA GERAL DO VALOR ECONÔMICO DO RECURSO AMBIENTAL

Valor Econômico do Recurso Ambiental 

Valor de Uso Valor de Não-Uso

Valor de Uso Direto Valor de Uso Indireto Valor de Opção Valor de Existência 

Bens e serviços 

ambientais 

apropriados 

diretamente da 

exploração do recurso 

e consumidos hoje. 

Bens e serviços 

ambientais que são 

gerados de funções 

ecossistêmicas 

apropriados e 

consumidos 

indiretamente hoje. 

Bens e serviços 

ambientais de usos 

diretos e indiretos a 

serem apropriados e 

consumidos no 

futuro. 

Valor não associado 

ao uso atual ou futuro 

e que reflete questões 

morais, culturais, 

éticas ou altruísticas. 

Fonte: Manual para Valoração Econômica de Recursos Ambientais (1998) 

 

A partir desta classificação, torna-se evidente o grau de dificuldade para encontrar 

preços de mercado que reflitam os valores atribuídos aos recursos ambientais. Esta 

dificuldade aumenta na medida em que a análise passa dos valores de uso para os valores 

de não-uso. Nos valores de uso, os usos indiretos e de opção apresentam maior 

dificuldade que os usos diretos. Valorar economicamente um recurso ambiental consiste 

em determinar quanto melhor, ou pior, estará o bem-estar das pessoas devido às 

mudanças na quantidade de bens e serviços ambientais, seja na apropriação por uso ou 

não. Os métodos de valoração ambiental correspondem ao objetivo proposto acima à 

medida que forem capazes de captar estas distintas parcelas de valor econômico do 

recurso ambiental. Entretanto, conforme demonstrado a seguir, cada método apresenta 

limitações na cobertura de valores, a qual estará quase sempre associada ao grau de 

sofisticação metodológica, à base de dados exigidos, às hipóteses sobre comportamento 

do indivíduo consumidor e aos efeitos do consumo ambiental nos diversos setores da 

economia. A tabela 2 identifica casos específicos dos recursos da biodiversidade.  
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Tabela 2: Valores Econômicos dos Recursos da Biodiversidade 

Exemplos de Valores Econômicos dos Recursos da Biodiversidade 

Valor de Uso Valor Passivo ou 

de Não-Uso 

Valor Direto Valor Indireto Valor de Opção Valor de Existência

Provisão de recursos 

básicos: alimentos, 

medicamentos e não-

madeireiros, 

nutrientes, turismo. 

 

Uso não consumptivo: 

recreação, marketing. 

 

Recursos genéticos de 

plantas. 

Fornecimento de 

suporte para as 

atividades econômicas 

e bem-estar humano: 

exemplo, proteção dos 

corpos d’água, 

estocagem e 

reciclagem de lixo. 

Manutenção da 

diversidade genética e 

controle de erosão. 

 

Provisão de recursos 

básicos: oxigênio, 

água e recursos 

genéticos. 

 

Provisão de benefícios 

associados à 

informação, como 

conhecimento 

científico. 

Preservação de 

valores de uso direto 

e indireto. 

Florestas como objeto 

de valor intrínseco, 

como uma doação, um 

presente para outros, 

como uma 

responsabilidade. 

Inclui valores 

culturais, religiosos e 

históricos. 

Fonte: Manual para Valoração Econômica de Recursos Ambientais (1998) 

 

O resumo desta conta é usual e decidido de forma restrita, sendo de 

responsabilidade do analista que valora, explicitar com exatidão os limites dos valores 

estimados e o grau de validade das mensurações para o que se deseja. Cada método 
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apresentado a seguir é adotado levando-se em conta o objetivo da valoração e depende 

das hipóteses assumidas, da disponibilidade de dados e do conhecimento da dinâmica 

ecológica do objeto que está sendo valorado. Num segundo momento, este arcabouço 

teórico será confrontado com o que de fato ocorre nas empresas dos segmentos 

industriais pesquisados.  

 

2.1 – Métodos de Função de Produção 

 

Para Motta (1998), este método é uma das técnicas de valoração mais simples, por 

isso mesmo, largamente utilizada. Através deste método, observa-se o valor do recurso 

ambiental, pela sua contribuição como insumo ou fator na produção de um outro produto 

industrializado. Verifica-se o impacto do uso do recurso ambiental em uma atividade 

econômica. 

Neste caso, segundo Motta (1998), estima-se a variação do produto decorrente da 

variação da quantidade de bens e serviços ambientais do recurso ambiental utilizado na 

fabricação do produto industrializado. Este método é empregado quando é possível obter 

preços de mercado para a variação do produto industrializado ou de seus substitutos. 

Deste método, são reconhecidas duas variantes: método da produtividade marginal e 

método dos bens substitutos. 

Para facilitar o entendimento das premissas do método com base em função de 

produção, pode-se observar através da construção analítica representada pela expressão 

que, em uma função de produção P = f (Y, R), onde Y corresponde aos insumos privados 

e R a recursos ambientais com preço igual a zero, calcula-se a variação do produto P em 

razão da variação da quantidade do recurso ambiental R utilizada para produzir P. 

Conforme demonstrado em Debeux (1998), a adoção deste método depende da 

possibilidade de obtenção dos preços de mercado para variações na quantidade do 

produto P, ou de produtos substitutos S, que serão analisados mais adiante. 
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2.1.1 - Método da Produtividade Marginal 

 

De acordo com Motta (1998), o método da produtividade marginal assume que 

um bem ou serviço ambiental gerado por um recurso ambiental é conhecido e que o valor 

econômico, representa apenas valores de uso diretos ou indiretos relativo a bens e 

serviços ambientais utilizados na produção. Cabe ressaltar que a estimação das funções 

de produção não é trivial quando as relações tecnológicas são complexas. 

Pode-se dizer então que, o método da produção marginal assume que dada a 

função de produção P = f (Y, R), o valor econômico de R é um valor de uso dos bens e 

serviços ambientais e que para calculá-lo é necessário conhecer a correlação de R em f, 

bem como a variação do nível de estoque e de qualidade de R em razão da produção do 

P, ou até mesmo de outra função de produção, como por exemplo, T. Dessa forma é 

possível conhecer as funções de dano ambiental ou as funções dose-resposta (DR), onde 

R= DR(x1,x2,...,Q), onde xi, representa as variáveis que junto com o nível de estoque, ou 

de qualidade Q, do recurso natural afetam quantitativamente R. 

Segundo Debeux (1998), dR = dDR/dQ. Assim, as funções DRs relacionam a 

variação do nível de estoque ou qualidade de R, com o nível de danos físicos ambientais 

provocados com a produção de P ou T, com o sentido de identificação do decréscimo da 

disponibilidade de R para a produção de P. Exemplificando, um estudo econômico sobre 

produtividade agrícola, a “dose” seria a erosão do solo e a “resposta” o correspondente 

comprometimento da safra. Um outro exemplo de DR, que permite a visualização do 

problema em cadeia pode ser observado na indústria de produção de álcool.  Quando a 

produção de álcool T aumenta o nível de poluição da água Q, que por sua vez afeta a 

qualidade da água R, comprometendo a produção do setor pesqueiro P. Se a água é 

utilizada para produzir P, determinada a DR da água pela produção de T e sendo 

conhecida a função de produção de P, determina-se perda em P. A complexidade da 

dinâmica dos ecossistemas ainda não é suficientemente conhecida para que se possam 

estabelecer relações precisas de causa e efeito o que dificulta a estimação da função de 

dano. 
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2.1.2 - Método de Mercado de Bens Substitutos 

 

Conforme Motta (1998), na hipótese de variações marginais de quantidade de um 

produto industrializado, devido à variação do bem ou serviço ambiental, outros métodos 

que utilizam preços de mercado podem ser adotados com base nos mercados de bens 

substitutos para o produto e para o serviço ambiental. 

Ainda segundo Motta (1998), estes métodos são importantes para os casos onde à 

variação do produto industrializado, embora afetada pelo bem ou serviço ambiental, não 

oferece preços observáveis de mercado ou são de difícil mensuração. Casos típicos são 

aqueles em que os produtos são também um bem ou serviço ambiental consumido 

gratuitamente. Existem também os considerados substitutos perfeitos, como por exemplo, 

o gás liquefeito de petróleo (GLP), que pode substituir o gás natural quando há escassez 

mantendo o nível de bem-estar dentro da expectativa dos usuários. 

Por meio da expressão, se uma função da produção P = f (Y, R), R tem em S seu 

substituto perfeito, a função de produção pode ser demonstrada em P = f (Y,R+S), onde a 

perda de uma unidade de R pode ser compensada por uma quantidade constante de S. 

Sendo P constante, uma unidade a menos de R será compensada por uma quantidade a 

mais de S e a variação de R passa a ser valorada pelo preço de mercado de S. O P, sendo 

um bem ou serviço ambiental sem preço de mercado, poderia ser substituído por S, se 

não houvesse função de produção ou dose-resposta a disposição. De acordo com Debeux 

(1998), e com base em mercados de bens substitutos três métodos podem ser 

considerados de fácil aplicação: 

Custo de reposição: quando o custo de S representa gastos realizados pelo 

consumidor para garantir o nível desejado de P ou R, como por exemplo, custos de 

construção de muros de contenção de encostas para evitar desabamentos provocados por 

desmatamentos. 

Gastos defensivos ou custos evitados: quando o custo S representa os gastos 

realizados pelo consumidor para não alterar o produto P que depende de R. Pode-se 

utilizar como exemplo, gastos com aquisição de insumos químicos para o tratamento de 

águas, quando há despejos de esgotos em corpos d’água, utilizados para abastecimento ou 
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gastos da população com reposição de bens danificados causados por enchentes 

provocadas por assoreamento, principalmente devido aos desmatamentos nas margens 

dos rios.  

Custos de controle: quando o dano ambiental pode ser valorado pelos custos de 

controle que empresas ou consumidores realizam para que se evite a perda de qualidade 

ou quantidade de R. Um exemplo, gastos com disposição adequada de lixo industrial para 

se evitar a degradação de corpos hídricos. 

Deve-se ressaltar que o uso dos métodos de mercados de bens substitutos pode 

ocasionar uma subvaloração do recurso natural, devido à dificuldade de encontrarem-se 

bens substitutos perfeitos, ao se tratar de bens naturais. 

Para Lesser (1997), o método de preços de mercado é utilizado para se avaliar 

custos e benefícios econômicos que venham a traduzir em mudança da qualidade 

ambiental. A técnica mais fácil é estimar o custo/benefício ambiental pelo preço de 

mercado. Este método só é utilizado com bens mensuráveis de mercado. Não é possível 

mensurar o valor da perda de uma vista panorâmica, por exemplo, mas é possível estimar 

o dano causado pela poluição em bens como áreas de plantio, onde se pode facilmente 

determinar os preços de mercado. 

 

2.2 – Métodos de Função de Demanda 

 

Como já demonstrado, os métodos de função de produção analisam casos onde o 

recurso ambiental está associado à produção de um recurso privado e geralmente 

assumem que as variações na oferta do recurso ambiental não alteram os preços de 

mercado. Segundo Motta (1998), por outro lado, os métodos de função de demanda, 

admitem que a variação da disponibilidade do recurso de bens ou serviço ambiental altera 

o nível de bem-estar das pessoas e, portanto, é possível perceber e identificar a disposição 

das pessoas a pagar (ou aceitar) estas variações.  

São conhecidas duas variantes deste método: métodos dos bens complementares, 

que se subdivide em método de preços hedônicos e método do custo de viagem, e o 

método da valoração contingente, conforme descritos a seguir. 
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2.2.1 - Método de Mercado de Bens Complementares 

 

Da mesma maneira que mercados de bens e serviços privados substitutos a bens e 

serviços ambientais, podem oferecer medidas de valor de uso dos recursos ambientais 

quando estes representam à produção de um bem de demanda final que não tem preço 

observável, também mercados de bens e serviços privados complementares a bens e 

serviços ambientais podem ser utilizados para a mensuração do valor de uso de um 

recurso ambiental. 

Para Motta (1998), bens perfeitamente complementares são aqueles consumidos 

em proporções constantes entre si. Dessa forma, uma análise que recorra aos mercados 

destes bens ou serviços privados complementares pode gerar informações sobre a 

demanda do bem ou serviço ambiental relacionado com estes. Os métodos de mercado de 

bens complementares estimam o valor dos recursos naturais por intermédio do valor de 

outros bens e serviços com preço no mercado. 

Como demonstrado em Debeux (1998), o valor dos bens complementares são 

aqueles consumidos em proporções constantes entre si. Seguindo esta orientação, dada 

uma função de utilidade U = f(Q, X), onde Q corresponde ao recurso natural sem valor de 

mercado complementar a X, que representa um vetor de quantidades de bens que estão no 

mercado. Q influi na demanda de X, e Q pode ser calculado a partir da estimativa da 

demanda de X para vários níveis de Q. Através da fundamentação teórica demonstrada 

acima, os métodos dos preços hedônicos e do custo de viagem, que compõem o método 

de mercado de bens complementares podem ser discutidos de forma adequada. 

 

2.2.1.1 - Método de Preços Hedônicos 

 

Segundo Motta (1998), a base que fundamenta este método está na identificação 

de atributos e características de um bem composto privado cujos atributos sejam 

complementares a bens ou serviços ambientais. Identificando esta complementaridade, é 

possível mensurar o preço implícito do atributo ambiental no preço de mercado quando 

outros atributos são isolados. 
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Ainda segundo Motta (1998), pode-se verificar este aspecto, com o exemplo mais 

associado à valoração ambiental ser relativo aos preços de propriedade. Diferentes 

unidades de propriedade terão diferentes níveis de atributos ambientais, como qualidade 

do ar e a proximidade a um sítio natural. Portanto, se estes atributos são valorados pelo 

mercado, as diferenças de preços das propriedades devido à diferença de nível dos 

atributos ambientais devem refletir a disposição a pagar por variações destes atributos. 

Este método permite avaliar o preço implícito de um atributo ambiental na formação de 

um preço observável de um bem composto. 

De acordo com Lesser (1997), a abordagem hedônica decompõe os preços de 

mercado em componentes ambientais e outras características. Bens ambientais que não 

possuam preços de mercado podem sempre afetar preços de bens de mercados 

conhecidos. Casas próximas a aeroportos, tendem a serem vendidas por menores valores 

se comparadas com casas situadas em locais onde não haja problemas de ruído. O mesmo 

se dá em bens próximos à refinaria, onde o problema com o cheiro afeta o valor desses 

bens em comparação com outros situados em áreas que não passam por este tipo de 

problema. Para o autor, não se tem como precificar, o ruído e o cheiro, mas o impacto 

causado por esses fatores em bens pode perfeitamente ser valorado. 

Por meio da função hedônica de preço pode-se estimar o valor dos atributos de 

um ou vários bens e serviços ambientais implícitos no valor de um bem privado. Ao 

assumir que P é o preço de uma propriedade, a função hedônica de seus atributos 

ambientais é dada por: Pi = (ai1, ai2, ai3,..., Ri). 

Onde,  

ai = atributos da propriedade i; 

Ri = nível do bem ou serviço ambiental R da propriedade i. O preço de R é então dado 

por dF/dR e PR a disposição a pagar por uma variação de R. 

 

2.2.1.2 – Método do Custo de Viagem (MCV) 

 

De acordo com Motta (1998), este método é o mais indicado para a estimação de 

demanda por bem ou serviço ambiental, com base na demanda de atividade recreacionais, 

associadas complementarmente ao uso do bem ou serviço ambiental que pode ser, por 
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exemplo, um sítio natural. A curva de demanda destas atividades pode ser construída com 

base nos custos de viagem ao sítio natural, onde o bem ou serviço ambiental é oferecido. 

Basicamente, o custo de viagem representa o custo de visitação do sítio natural. 

Quanto mais longe do sítio de viagem seus visitantes vivem, menos uso deste 

(menor número de visitas) é esperado que ocorra porque aumenta o custo de viagem para 

visitação. Para Motta (1998), os que vivem mais próximos ao sítio tenderão a usá-lo 

mais, na medida em que o preço implícito de utilizá-lo, o custo de viagem, será menor. 

As zonas residenciais são definidas por distâncias ao sítio natural e, neste sentido, deve 

ser conhecida à população e outras variáveis socioeconômicas zonais, como: renda per 

capita, distribuição etária, perfil de escolaridade, entre outras.  

Conforme afirma Lesser (1997), a abordagem do custo de viagem é uma técnica 

baseada no mercado que utiliza custos de viagem como base para precificar amenidades 

recreacionais não precificáveis. Este método é sempre utilizado para estimar o valor de 

locais públicos destinados à recreação. Esses locais apresentam sua precificação 

determinada de forma pré-estabelecida. O método de custeio é baseado segundo três tipos 

de observação. A primeira: o custo de uso recreacional é maior do que o preço admitido. 

Inclui-se aí, o custo monetário e o custo do tempo de viagem para o local da área 

recreacional. Segunda observação: pessoas que residem em diferentes distâncias da área 

recreacional se deparam com diferentes custos de utilização. A terceira observação, diz 

respeito ao valor que as pessoas atribuem a área de recreação não está diretamente 

relacionado à distância. Custos de viagem podem ser usados como atributos para preços 

derivados da curva de demanda para áreas recreacionais. 

Para fundamentar a demonstração do método do custo de viagem, estima-se a 

demanda por um sítio natural R com base nos custos realizados pelos usuários de R, para 

acessar R. O custo de visitação a um sítio natural específico, que pode ser considerado a 

máxima disposição a pagar do usuário pelos serviços ambientais de R. Para se calcular o 

valor recreacional de um sítio, faz-se uso de procedimentos econométricos. É possível 

identificar, através de pesquisa de campo por amostragem, os visitantes, freqüência e 

custo de viagem das visitas, idade, endereço residencial, renda, escolaridade, etc. Para 

Debeux (1998), a partir destes dados, pode-se estimar a taxa de visitação Vi de cada zona 

residencial da amostra, e correlacioná-la em termos estatísticos com os dados de custo 
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médio de viagem de cada zona residencial CV da amostra e as outras variáveis sócio-

econômicas, utilizadas como proxis para indicar preferências da zona em questão Si. 

Segue a seguir a expressão: Vi = f (CV, S1, S2, ...., Sn) 

Onde, 

Vi = taxa de visitação; 

CV = custo de viagem; 

S = variáveis sócio-econômicas. 

 

Ao derivar f em relação à variação de CV para cada zona, estima-se a curva de 

demanda f pelas atividades recreacionais do sítio natural, medindo-se a redução ou 

aumento do número de visitantes quando se atribui valores para cima ou pra baixo do 

CV. f é, portanto, a disposição que se tem para pagar pelos serviços ambientais de R. O 

gráfico abaixo, figura 3, representa esta condição. A área da curva f é a medida do 

excedente do consumidor.  

 
Figura 3: Curva de Demanda (df/dCV) 

 
Fonte: Manual para Valoração Econômica de Recursos Ambientais 
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2.2.2 – Método da Valoração Contingente (MVC) 

 

Segundo Motta (1998), para todos os métodos analisados até este item discute-se 

sobre a valoração de recursos ambientais que se baseiam em preços de mercado de bens 

privados cuja produção é afetada pela disponibilidade de bens e serviços ambientais, ou 

que são substitutos ou complementares a estes bens ou serviços. O que quer dizer, utiliza-

se de mercados de recorrência que transacionam bens e serviços privados para derivar 

preferências associadas ao uso de recursos ambientais. 

O que se busca na aplicação deste método é simular cenários, cujas características 

estejam as mais próximas possíveis do existente no mundo real, de modo que as 

preferências levantadas e reveladas por meio de pesquisas reflitam decisões que os 

agentes tomariam de fato caso existisse um mercado para o bem ambiental descrito no 

cenário hipotético. Para Motta (1998), as preferências, do ponto de vista da teoria 

econômica, devem ser expressas em valores monetários. Estes valores são obtidos através 

das informações adquiridas nas respostas sobre quanto os indivíduos estariam dispostos a 

pagar para garantir a melhoria de bem-estar, ou quanto estariam dispostos a aceitar em 

compensação para suportar uma perda de bem-estar. 

Ainda de acordo com Motta (1998), a grande vantagem do MVC em relação aos 

outros métodos, é que pode ser aplicado em um espectro de bens ambientais mais amplos. 

Sua limitação está no fato de captar valores ambientais que indivíduos não entendem, ou 

mesmo desconhecem. Enquanto algumas partes do ecossistema possam não ser 

percebidas como geradoras de valor, elas podem, entretanto, ser condição necessária para 

a existência de outras funções de produção. 

Segundo Lesser (1997), o método da valoração contingente é uma técnica que se 

utiliza de pesquisas com a finalidade de encontrar valores percebidos pelas pessoas sobre 

o ambiente. Quando se deseja conhecer o valor percebido para uma bela vista, ar puro, 

segurança, entre outros, faz-se pesquisas com pessoas para a identificação dos valores. O 

método avalia o que as pessoas estão dispostas a pagar por um benefício ambiental ou o 

que estão dispostas a aceitar para tolerar um custo ambiental. 
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Para Lesser (1997), a pesquisa pode ser realizada através de questionário direto ou 

de survey, por meio de experimentos que determinam como os indivíduos respondem aos 

estímulos. A grande vantagem do MVC, segundo o autor, é que pode ser aplicado para 

todas as situações. Áreas onde a abordagem hedônica encontra dificuldades em fazer 

distinção entre efeitos de diferentes poluentes, o método MVC, por exemplo, pode 

pesquisar a percepção dos indivíduos sobre poluentes específicos e o desejo de mudanças 

no ambiente. 

O (MVC) procura mensurar monetariamente o impacto no nível de bem-estar dos 

indivíduos decorrente de uma variação quantitativa ou qualidade dos bens ambientais. 

Para tanto, utiliza-se dois indicadores de valor, a Disposição a Pagar (DAP) e Disposição 

a Aceitar (DAA), que dizem respeito, respectivamente, o quanto os indivíduos estariam 

dispostos a pagar para obter uma melhoria de bem-estar, ou quanto estariam dispostos a 

aceitar para compensar perdas de bem-estar. Segundo Debeux (1998), o cálculo e a 

estimação dos benefícios obedecem a diferentes modalidades em função da forma de 

obtenção de valor. Para lances livres (open-ended) que produzem uma variável contínua 

de lances, o valor da DAP ou da DAA pode ser estimado diretamente por técnicas 

econométricas. Para as escolhas denominadas dicotômicas ou com mais de um valor 

(referendum) que produzem um indicador discreto de lances, a DAP ou DAA é estimada 

por uma função de distribuição das respostas afirmativas correlacionadas com uma 

função de utilidade indireta, geralmente logística.  

 

Pela função DAPi ou DAAi = f (Qij,Yi,Si,Ej)  

onde, 

Qij = visitas; 

Yi = renda; 

Si = fatores sociais ou outras variáveis explicativas; 

Ej = parâmetro de qualidade ambiental do bem a ser valorado. 

 

A partir da média dos valores DAP ou DAA obtidos, multiplicada pelo total da 

população, obtém-se o valor econômico total do bem ambiental, ou mais precisamente, 

da alteração de sua disponibilidade. Para a autora, esta técnica é de extrema importância 



 

 

36

para a análise econômica do meio ambiente, pois é a única que tem potencialmente a 

capacidade de captar o valor de existência do bem ambiental. 

 

2.3 – Relação dos Valores Ambientais 

 

Segundo Pearce & Turner (1991), os métodos de valoração ambiental são 

importantes, pois além de dimensionar os impactos ambientais internalizando-os à 

economia, também evidenciam custos e benefícios da expansão da atividade humana. Ter 

uma idéia do valor do ambiente natural e incluí-lo na análise econômica é uma tentativa 

de corrigir as tendências negativas do livre mercado. Para Pearce & Turner (1991), 

existem três relações de valores ambientais adotados pelas sociedades industrializadas, 

conforme indicado na figura 4. 

Os autores introduzem o conceito de desenvolvimento sustentável como aquele 

que torna possível fazer crescer o produto de hoje sem comprometer o crescimento 

futuro. O que significa manter o estoque de capital natural constante.  
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Figura 4: Relação dos Valores Ambientais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pearce & Turner (1991) 

 

2.4 – Métodos Diretos 

 

De acordo com Merico (1996), a necessidade de se valorar os impactos 

ambientais independentes da técnica utilizada, visa garantir recursos naturais para as 

gerações futuras, fato denominado desenvolvimento sustentável, que se tornou uma das 

prioridades mundiais. Assim, para que haja desenvolvimento sustentável é preciso que, 

do ponto de vista econômico, o crescimento seja definido de acordo com a capacidade de 

suporte dos ecossistemas. Segundo Merico (1996), o método considerado direto está 

diretamente ligado aos preços de mercado ou produtividade, e são baseados nas relações 

físicas que descrevem causa e efeito. 

Valores ambientais

Preferências 
particulares dos 

indivíduos 

Preferências públicas Sistemas e processos 
físicos 

Valores fixados e 
medidos 

em termos de 
boa vontade 

para pagar e ser
compensado 

Normas forçadas 
pela 

pressão coletiva, 
por 

meio de leis e 
regulamentos 

Valores não 
preferenciais 
medidos em 

ciências naturais
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Para o autor, torna-se fundamental definir uma escala da economia em relação ao 

ambiente natural, pois a biosfera, da qual a economia é um subsistema, não cresce, 

conforme demonstrado na figura 5. Sendo a biosfera finita, é muito provável que o 

subsistema econômico não possa romper e degradar o ambiente natural indefinidamente. 

A biosfera como fonte como fonte de todos os materiais que alimentam a economia e 

local de despejo de seus rejeitos, a economia é forçada a manter-se num tamanho que 

seus ecossistemas possam sustentar. 

 
Figura 5: Biosfera Finita em Relação ao Crescente Subsistema Econômico 

 
 
Fonte: Merico (1996) 

 

 Caso o subsistema ultrapasse a capacidade de sustentação dos ecossistemas, os 

processos de manutenção da vida podem se romper. Caso essa externalidade não possa se 

internalizar, a alternativa da incorporação desta externalidade nos preços dos produtos e 

serviços.  
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2.5 – Métodos Indiretos 

 

De acordo com Merico (1996), este método é aplicado quando o impacto não 

pode ser valorado. São tipos de métodos que demonstram a utilização de um mercado de 

substituição definido pela análise dos comportamentos reais. Também evidenciam as 

preferências individuais, que estão relacionadas com a função de utilidade. 

Para o autor, ao ultrapassar os limites biofísicos sustentáveis, pode-se evidenciar 

os impactos não mensuráveis. A imposição destes limites determina a escala adequada 

para a economia e evita o rompimento dos ecossistemas. A capacidade de sustentação é 

garantida quando os seguintes pressupostos são seguidos: não retirar dos ecossistemas 

mais que sua capacidade de regeneração e não lançar nos ecossistemas mais que sua 

capacidade de absorção. 

 

2.6 – Viéses dos Métodos de Valoração Ambiental 

 

 Os métodos de valoração ambiental apresentam viéses que merecem atenção por 

parte dos pesquisadores a fim de se evitar distorções de resultados. Como esta dissertação 

tem por objetivo analisar qual, ou quais métodos de valoração são utilizados pelos 

segmentos industriais definidos na pesquisa, não será apresentado um estudo mais 

aprofundado do tema em separado, visto que não está sendo avaliado nos estudos de 

casos nenhum dos métodos de forma distinta. Porém, devido à relevância dos viéses para 

que se obtenha uma melhor confiabilidade dos resultados, serão demonstrados a seguir os 

principais viéses dos métodos analisados no referencial teórico. 

 Segundo Motta (1998), ocorre viéses estimativos nos métodos da função de 

produção quando na utilização de mercado de bens substitutos há possibilidade de 

perfeita substituição, o que permite a cobertura das parcelas do valor de opção, muito 

embora o valor de existência não possa ser captado já que se admite substituição. Outra 

situação que provoca um viés ocorre quando há uma variação de um produto que altera 
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preços de tal forma, que resulte em variações do excedente do consumidor e do produtor 

de bens substitutos ou complementares. Este tipo de ajuste em outros mercados somente 

pode ser identificado por intermédio de modelos de equilíbrio geral de alta sofisticação 

estatística e que requerem grande base de dados.  

 Os métodos de mercado de bens complementares, da mesma forma que os 

métodos da função de produção, captam apenas valores de uso direto, indireto e de 

opção. O método de preços hedônicos, por exemplo, requer um levantamento de dados 

minucioso. Principalmente sobre atributos outros que não os ambientais, como: 

características da propriedade, o que quer dizer, tamanho, grau de conservação, 

benfeitorias, etc; facilidades de serviços, comerciais, transporte e educação; qualidade do 

local, vizinhança, taxa de criminalidade. O bem ou serviço ambiental em questão tem que 

estar precisamente definido, pois o consumidor somente irá valorar com base em uma 

qualidade geral do ambiente. Outro importante viés deste método esta na possibilidade de 

que preços de propriedade estejam subestimados por razões fiscais, com a finalidade de 

se reduzir o valor do imposto de transmissão da propriedade ou para reduzir variações 

patrimoniais. O que habitualmente é praticado para contornar esta situação é a utilização 

de valores de aluguel em lugar dos preços de transferência da propriedade. 

 Conforme Debeux (1998), para o método do custo de viagem, a especificação dos 

serviços ambientais do sítio é fator primordial de modo que possa refletir adequadamente 

o valor do que se está buscando identificar. A grande dificuldade na aplicação do método 

refere-se à mensuração do próprio custo de viagem. A variação dos meios de transporte 

pode acarretar diferenças significativas nos custos para o mesmo local e serem mais 

demoradas. Encontra-se na literatura a utilização de medidas de custo do tempo 

associadas aos custos de transporte e outros gastos que espelhem o consumo dos serviços 

ambientais. A valoração do tempo é uma tarefa bastante sofisticada. Utiliza-se como 

indicador a taxa de salário para o custo da oportunidade do lazer. No entanto, na prática 

encontram-se distorções no mercado de trabalho indicando que salários podem 

superavaliar o custo do lazer e afetar consideravelmente as estimativas deste método. 

 Segundo Debeux (1998), alguns viéses podem afetar a confiabilidade do método 

de valoração contingente, mas podem ser minimizados pelo desenho do questionário e da 

amostra. Ocorrem quando os entrevistados não apresentam sua verdadeira DAP ou DAA, 
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quando o questionário induz as determinadas respostas, ou mesmo quando há 

compreensão equivocada dos cenários apresentados. 

 

2.7 – Critérios de análise 

 

 Com base no referencial teórico desenvolvido acima, cabe destacar a profusão de 

métodos de valoração e a ausência de consenso na literatura no sentido de destacar um 

tipo de método mais utilizado para os diversos segmentos industriais existentes. Muito 

menos para os segmentos pesquisados nesta dissertação, que embora sejam atividades 

consideradas como de forte impacto ao meio ambiente, não se encontram na literatura 

referências de algum tipo de método específico para determinado segmento em particular. 

Pode-se notar que alguns dos exemplos citados no referencial teórico possuem clara 

relação com as atividades industriais estudadas. Por meio do material desenvolvido, é 

possível afirmar que cada método pode ser aplicado de acordo com o caso que se deseja 

mensurar, o quanto de valor o uso dos recursos naturais é revertido em termos de 

valorização dos ativos do empreendimento, como por exemplo: para um sítio natural, o 

método adequado seria o método do custo de viagem; já para a valoração ambiental 

relativa aos preços de uma propriedade, poderia se utilizar o método de preços hedônicos, 

ou mesmo, o método da valoração contingente.  

 Face o que foi apresentado no referencial teórico, os métodos de valoração 

possibilitam uma avaliação se as decisões tomadas no campo da gestão ambiental estão 

sendo eficazes, se realmente as ações empreendidas estão sendo convertidas em termos 

de valores. É importante notar, que para o pleno funcionamento dos métodos, o 

arcabouço teórico das diversas metodologias deve estar sendo contemplado, como: 

explicitar com exatidão os limites dos valores estimados, grau de validade das 

mensurações para o que se deseja: hipóteses assumidas, disponibilidade de dados, 

conhecimento da dinâmica ecológica do objeto que está sendo valorado, entre outros. Na 

tabela 3 estão relacionados os prováveis métodos mais utilizados pelas indústrias 

estudadas nesta dissertação, devido às características dos casos que podem ocorrer para 

cada segmento industrial. 
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Tabela 3 – Métodos de valoração utilizados 

MÉTODOS DE VALORAÇÃO MAIS UTLIZADOS 

Métodos de Função de Produção Métodos de Função de Demanda 

Observa o valor do recurso ambiental, pela sua 
contribuição como insumo ou fator na produção 

de um outro produto industrializado.  

Admitem que a variação da disponibilidade do recurso 
de bens ou serviço ambiental altera o nível de bem-estar 
das pessoas e, portanto, é possível identificar as medidas 
de disposição a pagar (ou aceitar) das pessoas em relação 

a estas variações.  
Método da 

Produtividade 
Marginal 

Método de Mercado de 
Bens Substitutos 

Método de Mercado de Bens 
Complementares 

Método da Valoração 
Contingente 

Podem oferecer medidas de 
valor de uso dos recursos 
ambientais quando estes 

representam à produção de um 
bem de demanda final que não 
tem preço observável, também 

podem ser utilizados para a 
mensuração do valor de uso de 

um recurso ambiental. 
Método de 

Preços 
Hedônicos 

 

Método do 
Custo de 
Viagem 

 

Assume que um bem 
ou serviço ambiental 

gerado por um 
recurso ambiental é 
conhecido e que o 
valor econômico, 
representa apenas 

valores de uso diretos 
ou indiretos relativo 

a bens e serviços 
ambientais utilizados 

na produção.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

É normalmente utilizado 
na hipótese de variações 
marginais de quantidade 

de um produto 
industrializado, devido à 

variação do bem ou 
serviço ambiental. É 

importante para casos 
onde à variação do 

produto industrializado, 
embora afetada pelo bem 

ou serviço ambiental, 
não oferece preços 

observáveis de mercado 
ou são de difícil 

mensuração.  

A variação de 
atributos 

ambientais 
como, 

qualidade do ar 
e proximidade 

a um sítio 
natural devem 

refletir na 
disposição a 

pagar por uma 
propriedade. 

É uma técnica 
que utiliza 
custos de 

viagem como 
base para 
precificar 

amenidades 
recreacionais. 
Basicamente, 

o custo de 
viagem 

representa o 
custo de 

visitação de 
um sítio 
natural.  

Este método simula 
cenários, de modo que 

as preferências 
levantadas e reveladas 
por meio de pesquisas 
reflitam decisões que 
os agentes tomariam 
de fato caso existisse 
um mercado para o 

bem ambiental 
descrito no cenário 

hipotético. Trata-se de 
uma técnica que 

utiliza pesquisas com 
a finalidade de 

encontrar valores 
percebidos pelas 
pessoas sobre o 

ambiente. Quando se 
deseja conhecer o 

valor percebido para 
uma bela vista, ar 

puro, segurança, entre 
outros. 
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CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA 

 

De acordo com Gil (1989), define-se pesquisa como o procedimento racional e 

sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são 

propostos. Para o autor, a pesquisa é requerida quando não se dispõe de informação 

suficiente para se responder a um problema, ou quando a informação disponível se 

encontra em estado de desordem que dificulta a relação da informação ao problema. No 

caso deste projeto, as informações acerca dos métodos de valoração ambiental estão 

contidas em cada empresa e não se tem idéia do que é utilizado em comum, ou como é 

utilizado. 

A pesquisa deve ser desenvolvida mediante o concurso de conhecimentos 

disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos, técnicas e outros procedimentos 

científicos, conforme observado em Gil (1989). A pesquisa desenvolve-se ao longo de 

um processo que envolve inúmeras fases, desde a adequada formulação do problema até a 

satisfatória apresentação dos resultados. 

 

3.1 – Tipo de pesquisa 

 

Pinheiro (2004), afirma que a pesquisa qualitativa é um estudo não-estatístico que 

identifica e analisa profundamente dados não mensuráveis, que se expressam por 

sensações, percepções, pensamentos, intenções, comportamentos passados, entendimento 

de razões, significados e motivações de determinado grupo em relação a um problema 

específico. 

Ainda segundo Pinheiro (2004), a abordagem qualitativa é altamente 

recomendada quando não se dispõe de mapeamento anterior em relação a um 

determinado problema, quando é necessário gerar hipóteses sobre opiniões, usos, 

costumes, percepções, experiências, comportamentos passados e presentes e intenções 

que poderão ser futuramente testadas quantitativamente e quando o objetivo é ajudar a 

interpretar informação previamente obtida em pesquisa quantitativa. 
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Miles e Huberman (1994) e Morgan (1983), afirmam que a pesquisa qualitativa 

tem, em geral, uma dimensão subjetiva maior. No entanto, isso não significa que 

procedimentos científicos não possam ser estabelecidos. A definição explícita das 

perguntas de pesquisa, dos conceitos e das variáveis, bem como uma descrição detalhada 

dos procedimentos de campo garante à pesquisa qualitativa certa objetivação do 

fenômeno estudado, permitindo, até mesmo, replicação. 

Segundo Malhotra (2001), uma pesquisa pode ser classificada de forma ampla 

como exploratória ou conclusiva. A pesquisa exploratória, abordagem utilizada neste 

trabalho tem como principal objetivo prover a compreensão do problema enfrentado pelo 

pesquisador. A pesquisa exploratória é usada em casos nos quais é necessário definir o 

problema com maior precisão, identificar cursos relevantes de ação ou obter dados 

adicionais antes que se possa desenvolver uma abordagem. 

                Para este caso específico será utilizado o tipo de pesquisa exploratória 

com o objetivo de explorar um problema para prover critérios e compreensão. Ainda 

segundo Malhotra (2001), o processo de pesquisa é flexível e não estruturado, a amostra 

pode ser pequena e a análise dos dados primários é qualitativa. A pesquisa exploratória 

pode ser utilizada para as finalidades abaixo: formular um problema ou defini-lo com 

maior precisão; identificar cursos alternativos de ação; desenvolver hipóteses; isolar 

variáveis e relações-chave para exame posterior; obter critérios para desenvolver uma 

abordagem do problema; estabelecer prioridades para pesquisas posteriores. A pesquisa 

exploratória é caracterizada por flexibilidade e versatilidade com respeito aos métodos, 

porque não são empregados protocolos e procedimentos formais de pesquisa. 

 

3.2 – Método: estudo de caso 

 

Para Yin (2001), o estudo de caso é apenas uma das muitas maneiras de se fazer 

pesquisa em ciências sociais. O estudo de casos é a estratégia escolhida ao se 

examinarem acontecimentos contemporâneos, mas quando não se podem manipular 

comportamentos relevantes. O estudo de caso faz uso de muitas técnicas praticadas pelas 

pesquisas históricas, mas acrescenta duas fontes de evidências que usualmente não são 
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incluídas no repertório de historiadores: observação direta e série sistemática de 

entrevistas.  

Stake (1994) define o estudo de caso como a pesquisa das particularidades e 

complexidades de um caso específico, permitindo compreender sua atividade dentro de 

certas circunstâncias. O autor considera que a decisão de seguir uma abordagem de 

estudo de caso não diz respeito a uma escolha metodológica, mas sim à seleção do objeto 

a ser estudado. Sendo assim, a estratégia de pesquisa emerge como conseqüência do caso 

escolhido e tem o objetivo de representar o objeto em si, de forma particular e delimitada. 

Para Stake (1994), os estudos de caso dividem-se em três tipos:  

a) intrínseco, com o propósito de melhor compreender o caso;  

b) instrumental, onde um caso particular é examinado a fim de prover maior 

entendimento acerca de uma questão ou promover o refinamento de uma teoria;  

c) múltiplo, onde um estudo instrumental é estendido a dois ou mais casos 

simples. 

Esta pesquisa adotará a metodologia de estudo de caso múltiplos, uma vez que a 

pesquisa será realizada em sete empresas, de diferentes segmentos industriais (ver Tabela 

abaixo). Ainda segundo Yin (2001), o estudo múltiplo de caso proporciona algumas 

vantagens para o pesquisador. As provas resultantes de casos múltiplos são consideradas 

mais convincentes, além de proporcionar maior robustez à pesquisa, embora exija maior 

tempo e recursos do pesquisador. 
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Tabela 4 – Amostragem intencional de pesquisa 

 Segmentos Industriais 

Empresa Siderurgia Mineração Papel e Celulose 

A X   

B X   

C X   

D  X  

E  X  

F   X 

G   X 

 

 Em relação aos elementos da teoria de amostragem, neste estudo de caso em que 

se busca identificar os tipos de métodos de valoração ambiental utilizados e como ocorre 

a aplicação destes métodos nas indústrias dos segmentos analisados, não há necessidade 

de se pesquisar uma população representativa de cada atividade industrial na 

investigação. Para Richardson (1999), elementos homogêneos de uma população, no que 

se refere ao comportamento e à utilização de metodologias, neste caso, as empresas dos 

segmentos industriais praticam os métodos de valoração por uma característica comum 

de impactar fortemente o meio ambiente, torna a amostra intencional significativa e a 

custos viáveis.  

 Para o autor existem diversos critérios de classificação de amostras, divididos em 

dois grandes grupos: amostras probabilísticas e não probabilísticas. As amostras não 

probabilísticas se apresentam de duas formas: acidentais e intencionais. Esta última 

adotada neste estudo de caso. Ainda segundo Richardson (1999), os elementos que 

formam a amostra relacionam-se intencionalmente de acordo com o tipo de 

características estabelecidas no plano e nas hipóteses formuladas pelo pesquisador. 
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Quando o plano possui características que definem a população, é necessário assegurar a 

presença dos elementos que representam as características típicas de todos os integrantes 

que pertencem a cada uma das partes da população. Assim, a amostra intencional 

apresenta-se como representativa do universo. O autor, porém, faz a ressalva de que na 

prática é muito difícil que uma amostra intencional seja representativa do universo, a 

menos que se tenha um conhecimento detalhado dos elementos que compõem a 

população para poder determinarem exatamente os sujeitos-tipos, àqueles que 

representam as características típicas dos integrantes do universo pesquisado.   

 

3.3 – Coleta e análise de dados 

 

De acordo com Gil (1989), diversas técnicas são adotadas para a coleta de dados 

primários em uma pesquisa. A mais usual é a entrevista aplicada coletiva ou 

individualmente. Neste projeto, a opção escolhida é de entrevista individual, exatamente 

por ser a mais adequada ao tipo de pesquisa e número de casos a serem analisados. 

Ainda segundo Gil (1989), diversamente das pesquisas elaboradas segundo o 

modelo clássico da investigação científica em que as técnicas se caracterizam pela 

padronização, a pesquisa qualitativa tende a adotar preferencialmente procedimentos 

flexíveis. Técnicas padronizadas, como o questionário fechado, proporcionam 

informações de baixo nível argumentativo, o que dificulta o trabalho interpretativo.  

Será utilizada entrevista individual em profundidade no grupo de empresas 

contidas na amostragem intencional selecionada para esta pesquisa exploratória. Segundo 

Yin (2001), a entrevista é uma das mais importantes fontes de informações para um 

estudo de caso. Geralmente, as entrevistas são fontes essenciais de evidência dentro de 

um estudo de caso porque, em geral, os estudos de caso versam sobre questões humanas e 

sociais. As entrevistas, neste estudo, juntamente com a pesquisa bibliográfica (usada 

como base para construção do referencial teórico e subseqüentemente do roteiro de 

entrevista) e a pesquisa documental (usada como base para a coleta de dados 

secundários), servirão de apoio para a análise da aplicação de metodologias de valoração 

ambiental nas empresas. 
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Para Gil (1989), a análise e interpretação de dados constituem tema bastante 

controvertido. Há pesquisas em que os procedimentos adotados são muito semelhantes 

aos da pesquisa clássica, o que implica em considerar os passos: categorização, 

codificação, tabulação, análise estatística e generalização. No entanto, em outras 

pesquisas se privilegia a discussão em torno dos dados obtidos, de onde decorre a 

interpretação dos resultados. 

 

3.4 - Limitações 

 

Segundo Vieira (2004), existe uma forte crítica à falta de rigor científico dos 

estudos conduzidos por bases qualitativas de investigação. O autor ainda afirma que 

muitas críticas feitas aos estudos que utilizam métodos qualitativos são procedentes. 

Entretanto, as deficiências de tais estudos decorrem, em sua maioria, não de limitações 

específicas dos métodos, mas sim de seu uso inadequado. Cientificidade, rigor e 

confiabilidade, são características que devem compor uma pesquisa qualitativa. 

Para Pinheiro (2004), as amostras na pesquisa qualitativa são pequenas e 

selecionadas mediante critérios subjetivos e arbitrários do pesquisador, não sendo 

necessário nenhum cálculo estatístico para se determinar o tamanho da amostra. Aqui 

está a principal limitação do estudo qualitativo: os resultados encontrados não podem ser 

extrapolados para o universo. Como o processo de seleção de amostras é arbitrário, 

excluindo-se qualquer parâmetro estatístico para se chegar à composição final da amostra 

de pesquisa, os resultados não são representativos do universo. 

Ainda segundo Pinheiro (2004), a pesquisa qualitativa necessita de um apuro na 

análise, a fim de que se possam perceber, entre os dados coletados, quais são relevantes 

para com os objetivos da pesquisa. A tabulação dos dados adota uma abordagem 

interpretativa, valendo-se muito do preparo e da experiência do pesquisador. Isso também 

exige um rigor no recrutamento dos entrevistados, pois não há espaço para erros na 

seleção da amostra, o que pode comprometer os resultados finais do estudo. 

De acordo com Gil (1989), a mais grave limitação que o estudo de caso apresenta, 

refere-se à dificuldade de generalização dos resultados obtidos. Segundo o autor, pode 
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ocorrer que a unidade escolhida para a investigação seja incomum às outras de sua 

espécie, o que acarretará em resultados equivocados. Embora o estudo de caso se 

processe de forma relativamente simples, pode exigir do pesquisador nível de capacitação 

mais elevado que o requerido para outros tipos de estudo. 

Yin (2001) cita que uma das maiores preocupações com o estudo de caso se 

encontra na falta de rigor da pesquisa. O pesquisador negligente pode permitir que se 

aceite evidências equivocadas ou visões tendenciosas para influenciar o significado das 

descobertas e das conclusões. O pesquisador deve trabalhar com afinco para expor todas 

as evidências de forma justa. 

De acordo com Yin (2001), entrevistadores podem provocar uma visão 

tendenciosa devido a questões mal elaboradas, que provocam em conseqüência respostas 

tendenciosas. Para o autor, podem ocorrer imprecisões devido à memória fraca do 

entrevistado e reflexibilidade, quando o entrevistado dá ao entrevistador o que ele quer 

ouvir. 
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CAPÍTULO 4 – DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO CASO 

 

Foram realizados contatos com as empresas conforme indicado no capítulo 3 

desta dissertação, visando verificar a possibilidade de utilizar casos das indústrias dos 

segmentos pesquisados e como é conduzida internamente a aplicação de metodologias de 

valoração. No primeiro momento, em contatos preliminares com os responsáveis pelas 

áreas de meio ambiente o retorno foi positivo, no sentido de se mostrarem solícitos e 

disponíveis à discussão sobre o tema valoração ambiental.  

Foram encaminhados então, por meio eletrônico, o questionário conforme Anexo 

1, para o público relacionado abaixo, de forma a facilitar a compreensão sobre o objetivo 

da pesquisa e profundidade a que se desejava chegar. 

 

• Gerente de Meio Ambiente Corporativo da empresa A; 

• Gerente de Meio Ambiente da empresa B; 

• Gerente Industrial da empresa C; 

• Gerente de Produção da empresa D; 

• Diretor Industrial da empresa E; 

• Gerente Industrial da empresa F; 

• Gerente de Meio Ambiente da empresa G. 

 

 Ao realizar um follow up para verificação se o documento havia sido recebido 

sem nenhum problema que comprometesse o entendimento e para esclarecimentos de 

eventuais dúvidas, todos responderam que no nível de detalhamento requerido no 

questionário, não seria possível realizar entrevistas que permitisse uma discussão 

razoável sobre o assunto. Apenas 4 das empresas participantes da pesquisa tinham 

alguma referência sobre valoração ambiental, ou algum conhecimento superficial, 

exatamente as maiores do país no segmento de atuação mineração, siderurgia e papel e 

celulose, duas delas no último segmento citado. O que se observou foi que as empresas 

contrataram consultorias especializadas para desenvolver os projetos e o conhecimento 

intrínseco das várias fases do trabalho, como: diagnóstico, definição do método e 

aplicação de uma metodologia de valoração não pôde ser internalizado.  
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 O passo seguinte foi realizar entrevistas, não mais com a orientação do roteiro 

original, mas procurando entender o que de fato ocorria, já que o tema é bastante 

conhecido dos setores empresariais da Comunidade Européia. O fato pode ser 

evidenciado através de publicações dos balanços contábeis das empresas e no uso de 

linhas de financiamentos diferenciadas de organismos internacionais de fomento. 

 Após a realização das entrevistas, ficou claro que a empresa do segmento de 

siderurgia tinha interesse de formar uma parceria para desenvolver um trabalho de 

valoração ambiental numa área recuperada pela usina. Já uma empresa do segmento de 

mineração e uma de papel e celulose desenvolveram projetos para levantamento de 

premissas para aplicação dos métodos de valoração ambiental em áreas de 

reflorestamento. A empresa de mineração demonstrou interesse em estabelecer uma 

parceria para dar continuidade ao trabalho iniciado, com o objetivo de identificar e 

aplicar os métodos de valoração adequados à área de reflorestamento de um determinado 

projeto em andamento. O que na prática significa um trabalho original, que demandaria 

um tempo maior de pesquisa e execução, sendo então refutado. O outro projeto, segundo 

informações levantadas por meio de entrevista, tratava o tema de forma superficial e não 

agregaria valor ao estudo. 

 Apenas uma das empresas pesquisadas, destacadamente do segmento papel e 

celulose, denominada como F, realizou um projeto de contabilidade ambiental que 

continha premissas e fundamentos dos métodos de valoração ambiental, tornando 

possível uma análise sobre o referencial teórico e o que de fato ocorre na prática. O passo 

seguinte, conforme pode ser evidenciado nos itens que se seguem, foi estudar com maior 

acuidade este segmento industrial que impacta fortemente o meio ambiente, notadamente 

o processo de fabricação, a atuação industrial no Brasil e no mundo e os fundamentos de 

metodologias de valoração como base de um amplo projeto de contabilidade ambiental, 

através de um estudo de caso da empresa. No decorrer da descrição e análise do caso, 

serão apontadas as correlações do referencial teórico com a aplicação prática. A empresa 

F permitiu o acesso as informações necessárias depois de acordado, através de um termo 

de compromisso, conforme Anexo 2, que não seria divulgado o nome da empresa na 

dissertação. 
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 Novos contatos foram realizados com referências da área ambiental de 

Universidades, Institutos de Pesquisa e empresas de Consultoria que prestam serviços de 

meio ambiente, que confirmaram a pouca utilização dos métodos de valoração no país, 

menos de uma dezena, todos voltados para o poder público nos âmbitos estadual e 

federal, e poucos casos de empresas, que no máximo continham premissas e fundamentos 

de valoração ambiental sem nenhuma relação com a abordagem econômica-ambiental 

originalmente pesquisada, que orientavam apenas objetivos para atendimento a requisitos 

legais fiscalizados por órgãos ambientais. O caso de estudo utilizado nesta dissertação e 

que foi desenvolvido para uma das maiores empresas do país no segmento papel e 

celulose, trata a questão da valoração como um item de apoio para um projeto de 

contabilidade ambiental. 

 Existem razões para a pouca utilização dos métodos no Brasil e quase nenhuma 

para o segmento empresarial. Ao se comparar a utilização dos métodos das empresas 

brasileiras com as européias, por exemplo, é possível formular algumas considerações 

que são apresentados no capítulo da conclusão. 

 

4.1 – O segmento industrial papel e celulose 

  

 Nos itens abaixo, através do material fornecido pela empresa e das estratégias 

utilizadas para levantamento de informações, faz-se um estudo aprofundado sobre o 

processo de fabricação, o comportamento da indústria de papel e celulose no Brasil e no 

mundo e a contabilidade ambiental e premissas para valoração, com o sentido de 

encontrar as respostas para as perguntas da dissertação e como se desenvolve a aplicação 

dos métodos intra-organização.  

 

4.1.1 – Processo de fabricação 

 

4.1.1.1 – Fabricação de papel 

 

 De acordo com Piotto (2003), a maior parte da composição do papel é constituída 

de celulose, que é a matéria-prima mais importante no processo. Além desta, também são 
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utilizadas inúmeras matérias-primas não fibrosas, dependendo do tipo e da utilização do 

papel. De acordo com a sua finalidade, os papéis podem ser classificados em impressão, 

escrever, embalagem, fins sanitários, cartões e cartolinas e especiais. 

 

4.1.1.1.1 – Matérias-primas não fibrosas 
 

 As principais matérias-primas não fibrosas são:  

 

a) Cargas  

 

 O processo de adicionar matéria mineral ao papel (massa), antes da formação da 

folha, é extremamente antigo, tendo sido praticado desde os primórdios da fabricação do 

papel. No princípio não se via a adição de cargas à massa como benéfica e alguns papéis, 

que tinham quantidade apreciável de carga, eram considerados adulterados. Mais tarde, 

com a expansão do uso do papel e o conseqüente aparecimento de vários novos 

requisitos, as cargas passaram a ser consideradas como parte integrante e em alguns 

casos, imprescindível.  Dentre as mais usadas destacam-se: caulim, dióxido de titânio, 

carbonato de cálcio, talco, etc.  

 

b) Agentes de Colagem  

 

 Vários tipos de papéis, entre eles os de escrever e imprimir necessitam ter 

resistência controlada à penetração de líquidos, em especial a água. Para isto, são 

adicionados ao papel produtos que a repelem. Existem dois tipos de colagem feitas na 

massa: ácida e alcalina.  

 

 - Colagem Ácida  

 

 O material empregado é a cola de resina, derivada do breu. O breu é 

saponificado5, transformando-se em sal solúvel. Atualmente, além desta reação, é feita 

                                                 
5 Saponificar: neste caso significa passar por uma solução de sais de ácidos contidos em óleos e resinas.  
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uma outra com anidrido maleico, resultando numa cola fortificada, isto é, com mais 

grupos de carboxilas livres para reação.  

 Para que a cola de resina exerça sua função é preciso adicionar sulfato de 

alumínio, que tem a função de baixar o pH (meio ácido), favorecendo a precipitação da 

resina e depositando os flocos de resinato de alumínio, insolúvel, sobre as fibras de 

celulose. 

  

 - Colagem Alcalina  

 

 Neste caso utiliza-se um composto químico denominado alquilceteno, que reage 

com a celulose. A colagem alcalina é normalmente aplicada nos casos em que se 

consomem cargas quimicamente ativas, como, por exemplo, o carbonato de cálcio, 

quando se deseja papéis mais brancos e com maior resistência. Proporciona, também, 

maior vida para o papel e para os equipamentos por onde ele irá passar.  

 

c) Amido 

  

 A resistência interna de um papel é geralmente conferida pelo tipo de fibra e 

tratamento mecânico dado a ela. Contudo, pode-se melhorar esta característica com a 

adição de amido, sendo o de milho o mais utilizado. Além da resistência interna, a adição 

do amido na massa (celulose) proporciona melhor lisura, maior rigidez, maior resistência 

à penetração de líquidos e evita a formação de pó.  

 Os amidos também são empregados para proporcionarem maior resistência 

superficial, cujo processo é mais conhecido por colagem superficial, que é aplicado na 

prensa de colagem (size press, localizada no meio da secagem da máquina de papel), 

quando a folha já se encontra formada e praticamente seca.   

 A colagem superficial, entre outras coisas, dificulta a penetração de líquidos, 

aumenta as características mecânicas, a opacidade e a facilidade de impressão. É muito 

importante para os papéis de impressão “offset”.  
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d) Corantes e pigmentos  

 

 O tingimento de um papel compreende a utilização de:  

 

 • Corantes: na fabricação de papéis coloridos deve-se fazer o tingimento das 

 fibras com corantes, que são adicionados à massa nos tanques de pré-mistura ou 

 “pulpers”.  

 

 • Branqueadores Óticos: são agentes de branqueamento usados em papéis  

 brancos. Estes produtos absorvem a luz na faixa ultravioleta e a emitem no  

 espectro visível, fazendo o papel parecer mais branco.  

 

 • Corantes de Matização ou Anilagem: usados na fabricação de papéis brancos e  

 têm como função dar uma determinada tonalidade requerida pela especificação, 

 eliminando o amarelecimento indesejável das matérias-primas.  

 

 • Pigmentos: são cargas coloridas para dar cor ao papel. Trata-se de óxidos 

 metálicos e produtos orgânicos sintéticos.  

 

 Além dos compostos já mencionados, dependendo do tipo de papel podem ser 

utilizados inúmeros outros aditivos, como dispersantes, bactericidas, antiespumantes e 

resinas. 

 

4.1.1.1.2 – Descritivo da produção de papel 
 

a) Preparação de massa 

 

 Segundo Piotto (2003), a preparação da massa envolve quatro etapas: 

desagregação da celulose, refinação, preparação da receita e depuração. 
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• Desagregação da celulose: a celulose em folhas ou em tabletes é desagregada em 

um equipamento chamado desagregador. Quando a fábrica de celulose é integrada 

com a de papel, a celulose já vem em suspensão e é armazenada em tanques de 

distribuição de massa. O desagregador, ou “hydrapulper” nada mais é do que um 

liquidificador doméstico de proporções gigantescas, com capacidade para 500 a 

20.000 litros, ou mais.  

 

• Refinação: posteriormente ao processo de desagregação, a pasta de celulose 

precisa ser refinada. A refinação consiste em submeter as fibras de celulose a uma 

reação de corte, esmagamento ou fibrilação. A fibrilação aumenta a superfície da 

fibra em contato com o meio, que é a água. Sendo a celulose um material 

higroscópio6, ela retém água em sua superfície, por isso, quanto maior o grau de 

refinação, mais água pode ser retida. O grau de refinação (maior ou menor) varia 

em função das características do papel que se pretende fabricar.  

 

• Preparação da Receita: depois de refinada, a pasta celulósica entra em um tanque 

de mistura ou tanque de preparo de receita. Nesse tanque, a celulose é misturada 

com os demais componentes (cargas, produtos químicos e aditivos), que fazem 

parte da receita do papel. Essa fase do processo pode ser contínua ou em batelada. 

 

• Depuração: é o nome que se dá à operação de limpeza da mistura de celulose 

com os demais componentes da receita. Destina-se a retirar corpos estranhos, 

sujeiras, bolos de massa ou fibras enroladas que são indesejáveis para a aparência 

e finalidade da folha de papel. Os equipamentos de depuração são indispensáveis 

para a produção de papel de boa qualidade. Após passar pelo sistema de 

depuração, a suspensão de fibras com cargas, produtos químicos etc., alcança a 

máquina de papel propriamente dita. 
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b) Máquina de papel 

 

 Conforme Piotto (2003), a máquina de papel, para melhor entendimento, pode ser 

dividida em 05 partes: caixa de entrada, mesa plana, prensas, secador, calandra e 

enroladeira. 

 

• Caixa de Entrada: trata-se de um compartimento que tem a função de distribuir a 

suspensão de fibras sobre a tela, de forma mais uniforme possível. No interior da 

caixa de entrada existe um ou mais cilindros rotativos perfurados, que têm a 

função de padronizar a suspensão, evitando a aglomeração de fibras em flocos, 

que prejudicam a uniformidade da folha de papel ou sua aparência e, 

conseqüentemente, a sua má formação. 

 

• Mesa Plana: é onde se dá a formação da folha. É constituída de uma mesa 

propriamente dita com suporte e colunas de aço, sobre o qual corre a tela 

formadora apoiada sobre os elementos desaguadores, rolo de cabeceira, rolo de 

sucção e rolos guias. Esta suspensão tem uma concentração que varia entre 4 a 15 

g/L (gramas de sólido por litro de suspensão), dependendo da máquina, do tipo de 

papel, da velocidade etc. A tela formadora é feita de plástico ou metal (bronze 

fosforoso ou aço inoxidável) e tem a malha bastante fechada (80 mesh7 para 

papéis grossos e 100 mesh para papéis finos). Ao caírem sobre a tela, as fibras 

ficam retidas na superfície e a água passa através da mesma, escoando em calhas 

apropriadas. Esta água, rica em partículas de fibras e cargas, é passa por um 

processo de recirculação para diluir a massa que alimenta a máquina. Além do 

movimento longitudinal, a tela sofre um outro movimento transversal realizado 

por um “shaker”. A conjugação certa da freqüência do sacudimento com a 

amplitude é um dos pontos-chave para uma boa formação do papel.  

 

                                                                                                                                                 
6 Higroscópio: aparelho que indica o teor de umidade. 
7 Mesh: Unidade que indica a abertura da malha utilizada na tela formadora.  
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• Prensas: a folha de papel, ao sair da mesa plana já está formada, porém 80 a 85 % 

da sua constituição é água. A finalidade das prensas é retirar parte dessa água. A 

prensa é formada por 2 rolos cilíndricos, sendo o inferior de borracha ou ebonite8 

e o superior de material mais duro como granito. As máquinas de papel têm 2 ou 

3 prensas, que trabalham com feltro especial, agulhado, que serve para apoio e 

condução da folha. No ponto de encontro entre os dois rolos é feita a prensagem 

do papel e feltro. A água contida no papel é transferida para o feltro. Ao sair das 

prensas para a fase seguinte do processo (secagem), a folha de papel ainda contém 

50 a 65 % de água.  

 

• Secagem: a secagem é o setor da máquina de papel que possibilita a secagem final 

da folha e onde realiza-se a cura das resinas adicionadas. A secagem é composta 

de inúmeros cilindros secadores. O número de secadores depende do tipo e do 

tamanho da máquina. Os secadores são cilindros de aço com superfície polida e 

trabalham com pressão de vapor. Para condução da folha, entre os cilindros 

secadores, são utilizados feltros ou telas secadoras. A água evaporada do papel é 

extraída por coifas especiais. A umidade da folha, ao deixar a seção de secagem, 

varia de 3 a 8 %. Algumas máquinas de papel dispõem ainda nessa fase, de 

cilindro monolustro9 e/ou prensa de colagem.  

 

• Calandra e Enroladeira: a calandra é usada para o acerto da espessura e aspereza 

do papel, ainda na máquina de papel, enquanto que na enroladeira a folha 

contínua de papel é bobinada até um determinado diâmetro, quando então passa 

por vários processos de beneficiamento. 

 

4.1.1.2 – Fabricação de Celulose 

 

 Para Piotto (2003), a celulose é um composto natural existente nos vegetais, de 

onde é extraída, podendo ser encontrada nas raízes, tronco, folhas, frutos e sementes. É 

                                                 
8 Ebonite: elastômero vulcanizado com dureza 95 shore A. 
9 Cilindro monolustro: rolos que estabilizam dimensionalmente a espessura e desumidificam a folha.  
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um dos principais componentes das células vegetais que, por terem forma alongada e 

pequeno diâmetro (finas), são freqüentemente denominadas “fibras”. Os outros 

componentes encontrados, entre os principais, são a lignina e hemicelulose, conforme 

Figura 6.  

 
Figura 6 - Componentes da madeira 

 
Fonte: Smook (1982)  

 

 A preparação da pasta celulósica para papéis ou outros fins (pasta solúvel para a 

produção de celofane, rayon etc.) consiste na separação das fibras dos demais 

componentes constituintes do organismo vegetal, em particular a lignina, que atua como 

um catalisador, ligando as células entre si e que proporciona rigidez à madeira. 

 Segundo Smook (1982), a quase totalidade das pastas de celulose é obtida a partir 

da madeira, sendo uma pequena parte derivada de outras fontes como sisal, linho, 

algodão, bambu, bagaço da cana etc. No algodão, a celulose está na forma praticamente 

pura (99%). Existem, portanto, muitas fontes diferentes e processos distintos de 

preparação de pastas celulósicas produzindo, conseqüentemente, pastas com 
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características diversas. Alguns tipos de madeira como pinho, araucária, abeto etc., 

possuem fibras longas (3 a 5 mm), enquanto que as do eucalipto, álamo, carvalho, 

gmelina etc., possuem fibras mais curtas e finas (0,8 a 1,2 mm). As madeiras integrantes 

do primeiro grupo são denominadas coníferas ou softwood (madeira macia), enquanto 

que as do segundo são conhecidas por folhosas ou hardwood (madeira dura). Existe ainda 

um terceiro grupo de celulose, cujas fibras não são obtidas da madeira, como no caso do:  

 

• algodão (semente); 

• linho, juta, kenaf, cânhamo, rami, crotalária etc. (caule);  

• sisal, fórmio, pita etc. (folhas).  

 

 As fibras extraídas desses vegetais são muito longas e por isso mesmo, 

denominadas “fibras têxteis”, amplamente utilizadas na indústria de tecelagem. Ainda 

dentro deste grupo, porém com fibras de menor comprimento, tem-se o bambu e o bagaço 

de cana. 

 As principais fontes de fibras estão indicadas na Tabela 5.  
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Tabela 5 - Tipos de fibras 

 
Fonte: ABTCP (2002) 

 
4.1.1.2.1 – Florestas 
 

 Estudos feitos por técnicos e cientistas ao longo de vários anos, conforme 

indicado em ABTCP – 35 Congresso e Exposição anual de Celulose e Papel (2002), 

demonstraram que a produção de papel e celulose é inviável a partir da madeira de 

florestas nativas. Foi comprovado também que os papéis feitos a partir de florestas 

plantadas de eucaliptus e pinus resultam em produtos com alta qualidade e produtividade. 

As fábricas normalmente administram suas próprias florestas, no entanto, parte da 

madeira pode vir de terceiros, por intermédio do fomento florestal.  Tendo em vista as 
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demandas da sociedade, nos últimos anos foram desenvolvidos diversos sistemas de 

certificação florestal que visam creditar e reconhecer manejos sustentáveis. De acordo 

com a ABTCP (2002), os principais sistemas desenvolvidos até o momento são: FSC - 

Forest Stewardship Council, PEFC - Pan European Forest Certification e CERFLOR – 

Programa Nacional de Certificação Florestal. 

 
a) FSC - Forest Stewardship Council 

 

 O Conselho de Manejo Florestal é uma organização internacional não-

governamental, fundada em 1993. Esta entidade não emite certificados e sim credencia 

certificadoras no mundo inteiro, garantindo que os certificados emitidos por estas 

obedeçam a padrões de qualidade. As certificadoras desenvolvem um método baseado 

nos Princípios e Critérios do FSC, adaptando-o para a realidade de cada região ou sistema 

de produção. Os princípios que devem ser atendidos por todas as florestas são os 

seguintes: 

 

1. Obediência às leis e princípios do FSC; 

2. Respeito aos direitos e responsabilidades de posse e uso; 

3. Respeito aos direitos dos povos indígenas; 

4. Relações comunitárias e respeito aos direitos dos trabalhadores; 

5. Benefícios socioeconômicos das florestas; 

6. Minimização do impacto ambiental; 

7. Planejamento do manejo florestal; 

8. Monitoramento e avaliação; 

9. Manutenção de florestas de alto valor de conservação; 

10. Plantações - critérios complementares. 

 

 Como demonstrado a seguir, os princípios do FSC podem ser utilizados como 

base de pelo menos duas metodologias de valoração que compõem os métodos de função 

de demanda, a saber: métodos de preços hedônicos e método da valoração contingente.  
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 Para o método de preços hedônicos, segundo Motta (1998), é possível verificar 

que a qualidade do ar e proximidade a um sítio natural pode influenciar preços de 

propriedades. De acordo com Lesser (1997), por meio da abordagem hedônica, bens 

ambientais que não possuam preços de mercado, como ruído e mau cheiro, podem 

sempre afetar preços de bens de mercados conhecidos. 

 O método de valoração contingente, também pode ser aplicado neste caso, tanto 

para Motta (1998), como para Lesser (1997). Através de pesquisas e simulação de 

cenários com a finalidade de encontrar valores percebidos pelas pessoas sobre o 

ambiente, torna possível a precificação de propriedades. 

 A ABTCP (2002) ainda acrescenta que estes princípios possuem critérios 

definidos, mas, de acordo com as especificidades locais, outros critérios podem ser 

inseridos.  

 

 
 

 Há 25 milhões de hectares de florestas certificadas no planeta e mais de 20 mil 

produtos com selo do FSC – Fórum for Security Co-operation Decision. Já foram 

emitidos mais de 300 certificados de manejo florestal e mais de 1.500 certificados de 

cadeia de custódia, de acordo com dados da FSC (2002). 

 

b) Pan European Forest Certification – PEFC 

 

 O conselho do PEFC foi criado em junho de 1999, como o item anterior de caráter 

voluntário, baseado em critérios próprios definidos nas resoluções das Conferências de 

Helsinki e de Lisboa, de 1993 e 1998, sobre Proteção Florestal na Europa. O objetivo 

primordial deste sistema é a sua homogeneização nos países da comunidade européia e 
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fora dela - Suécia, Finlândia, Noruega, Alemanha, Inglaterra, EUA, Canadá, África do 

Sul, Indonésia, Malásia, Nova Zelândia, Chile, Áustria, Gana, Bélgica e outros. 

 

c) Programa nacional de certificação florestal – CERFLOR 

 

 No Brasil, desde 1996, a Sociedade Brasileira de Silvicultura - SBS em parceria 

com algumas associações do setor, instituições de ensino e pesquisa, organizações não-

governamentais e com o apoio de alguns órgãos do governo, vem trabalhando com um 

programa voluntário denominado CERFLOR - Programa Nacional de Certificação 

Florestal. O CERFLOR surgiu para atender a uma demanda do setor produtivo florestal 

do País. Desde esta data, a SBS também estabeleceu acordo de cooperação com a ABNT 

– Associação Brasileira de Normas Técnicas, para desenvolver os princípios e critérios 

para o setor. Recentemente, em fevereiro de 2001, foi instalado o Fórum de 

Competitividade da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis para estimular o diálogo entre 

o setor produtivo, Governo e o Congresso Nacional. Dentro do enfoque do Programa 

Fórum de Competitividade, o setor traçou ações necessárias para o desenvolvimento e 

implementação de pré-projetos e de um futuro Contrato de Competitividade. Um dos 

projetos propostos foi o de Certificação Florestal, que procura introduzir o tema no 

âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação10. 

 O programa CERFLOR tem a finalidade de certificar unidades de manejo 

florestal que utilizam madeira de origem sustentável, de acordo com os Princípios, 

Critérios e Indicadores para florestas plantadas ABNT/CERFLOR. O Brasil já conta com 

um conjunto de normas que são utilizadas pelo Sistema Brasileiro de Avaliação da 

Conformidade11 para a certificação do manejo de florestas plantadas, publicadas em 

                                                 
10 O SBC foi instituído pelo CONMETRO - Conselho Nacional de Metrologia , Normalização e Qualidade 
Industrial - pela Resolução O8/92 (revista pela Resolução O2/97) para estabelecer uma estrutura de 
certificação de conformidade adequada às necessidades do Brasil.  
A certificação de conformidade induz à busca contínua da melhoria da qualidade. As empresas que se 
engajam neste movimento, orientam-se para assegurar a qualidade dos seus produtos, processos e serviços, 
beneficiando-se com a melhoria da produtividade e aumento da competitividade. 

11 Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade 
subsistema do Sinmetro, destinado ao desenvolvimento e coordenação das atividades de avaliação da 
conformidade no seu âmbito.  
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dezembro de 2001 e válido a partir de janeiro de 2002. As normas estão abaixo 

relacionadas: 

 

• NBR 14789 - Manejo Florestal: Princípios, Critérios e Indicadores para 

Plantações Florestais;  

• NBR 14790 - Manejo Florestal: Cadeia de Custódia 

• NBR 14791 - Diretrizes para Auditoria Florestal - Princípios Gerais; 

• NBR 14792 - Diretrizes para Auditoria Florestal - Procedimentos de Auditoria - 

 Auditoria de Manejo Florestal; 

• NBR 14793 - Diretrizes para Auditoria Florestal - Critérios para Qualificação de 

 Auditores Florestais. (SBS, 2002) 

 

 O INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia solicitou ao PEFCC - Pan 

European Forest Certification Council sua filiação como membro do Sistema PEFC, 

sendo essa etapa o marco na busca do reconhecimento internacional do CERFLOR. 

 
4.1.1.2.2 – Processos para preparação da celulose 
 

 Existem muitos métodos diferentes para a preparação de pasta celulósica, desde 

os puramente mecânicos até os químicos, nos quais a madeira é tratada com produtos 

químicos sob pressão e pela ação de calor (temperaturas maiores que 150° C), para 

dissolver a lignina, havendo inúmeras variações entre os dois extremos, de acordo com 

Piotto (2003). 

 

 a) Processo Mecânico – MP 

 

 Toras de madeira, neste caso preferencialmente coníferas, são prensadas a úmido, 

contra um rolo giratório, cuja superfície é coberta por um material abrasivo, reduzindo-as 

                                                                                                                                                 
Assessorar o Conmetro na estruturação, para a sociedade, de um sistema de avaliação da conformidade 
harmonizado internacionalmente, na proposição de princípios e políticas a serem adotados, no âmbito do 
SBAC. 
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a uma pasta fibrosa denominada “pasta mecânica” (groundwood), alcançando um 

rendimento de polpação que varia de 93 a 98 %.  

 Neste processo não ocorre uma separação completa das fibras dos demais 

constituintes, obtendo-se então uma pasta barata, cuja aplicação é limitada, pois o papel 

produzido com ela tende a escurecer com certa rapidez, mesmo depois de passar pela 

etapa de branqueamento, devido à oxidação da lignina residual. A pasta mecânica pura ou 

em composição com outra é muito usada para a fabricação de papel para jornal, revistas, 

embrulhos, toalete etc. 

 
b) Processo Termomecânico – TMP 

 
 A madeira, sob forma de cavacos, sofre um aquecimento com vapor (em torno de 

140° C) provocando uma transição do estado rígido para um estado plástico na madeira e 

na lignina, seguindo para o processo de desfibramento em refinador a disco. A pasta 

obtida desta forma tem um rendimento um pouco menor do que no processo mecânico 

(92 a 95 %), mas resulta em celulose para a produção de papéis de melhor qualidade, pois 

proporciona maior resistência mecânica e melhor imprimibilidade, entre outras coisas. 

 

c) Processo Semiquímico 

 

 Neste caso, acrescentam-se produtos químicos em baixas porcentagens para 

facilitar ainda mais a desfibragem sem, contudo reduzir demasiadamente o rendimento 

(60 a 90 %). O mais comum desses processos é conhecido na Europa com a sigla NSSC 

(neutral sulphite semi chemical).  

 Porém, vem ganhando muito interesse um tipo de pasta derivado da TMP, em que 

um pré-tratamento com sulfito de sódio ou álcali é feito antes da desfibragem, no 

refinador a disco. Esta pasta é denominada pasta quimiotermomecânica - CTMP. 

 

d) Processo Químico – Kraft 

 

 A madeira, sob forma de cavacos, é tratada em vasos de pressão, denominados 

digestores, com soda cáustica e sulfeto de sódio. É um processo químico que visa 
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dissolver a lignina, preservando a resistência das fibras, obtendo-se dessa maneira uma 

pasta forte (kraft significa forte em alemão), com rendimento entre 50 a 60 %. É muito 

empregada para a produção de papéis cuja resistência é o principal fator, como para as 

sacolas de supermercados, sacos para cimento, etc. 

 

e) Processo Químico – Sulfito 

 

 É um processo em que os cavacos são cozidos em digestores com um licor ácido, 

preparado com compostos de enxofre (SO2) e uma base Ca(OH)2, NaOH, NH4OH etc. A 

pasta obtida desta maneira tem um rendimento entre 40 e 60 % e é de branqueamento 

muito fácil, apresentando uma coloração clara que permite o seu uso mesmo sem ser 

branqueada.  

 Este processo, que era muito utilizado para a confecção de papéis para imprimir e 

escrever, está sendo substituído pelo processo sulfato (principalmente após a introdução 

do dióxido de cloro no branqueamento), devido à dificuldade de regeneração dos 

produtos químicos e as conseqüentes contaminações das águas. 

 

f) Processo Químico – Sulfato 

 

 Utilizam-se os mesmos produtos químicos do processo kraft mas as condições são 

mais fortes, isto é, emprega-se maior quantidade de sulfeto e de soda, além do cozimento 

ser feito por mais tempo e com temperaturas mais elevadas. É o processo mais usado no 

Brasil, devido principalmente às características da vegetação da região, e se presta muito 

bem para a obtenção de pastas químicas com eucalipto, ou outras hardwood. Isso porque 

preserva a resistência das fibras e dissolve bem a lignina, formando uma pasta 

branqueável e com boas propriedades físico-mecânicas. 

 
4.1.1.2.3 – Branqueamento da polpa celulósica 
 

 Pode-se considerar o branqueamento como sendo uma continuação da 

deslignificação iniciada no cozimento, utilizando-se para isso o cloro e seus compostos 
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(hipoclorito e dióxido de cloro) e, ainda, a soda cáustica. Normalmente, o branqueamento 

convencional Standard (STD) começa com um tratamento da pasta com cloro, seguido 

por uma extração alcalina com soda caustica, sendo aplicada, depois disso, uma série de 

combinações ou seqüências em que se alternam o dióxido de cloro, o hipoclorito e a soda 

cáustica, conforme indicado em Piotto (2003).  

 Existem técnicas modernas de branqueamento, no entanto, que utilizam um 

processo denominado de deslignificação com oxigênio ou pré-branqueamento, que 

permite reduzir o teor de lignina da polpa, antes de receber os compostos químicos 

oxidantes. Além desta técnica já foram utilizados outros agentes branqueantes, como o 

ozônio e peróxido de hidrogênio. Dependendo do agente branqueante, a celulose é 

denominada:  

 

 - STD - Standard - com uso de cloro molecular  

 - ECF - Elementary chlorine free - sem uso do cloro molecular  

 - TCF - Totally chlorine free - sem uso de compostos clorados.  

 

 Branqueia-se para obter uma celulose mais estável (que não se altere com o 

tempo), que permita um tingimento controlado, mas, principalmente, para se obter um 

papel branco com as vantagens que ele traz para a impressão. 

 

4.2 – Indústria de papel e celulose no Brasil e no Mundo 

 

4.2.1 – Dados gerais sobre produção de papel e de polpa 

 

 Como se pode observar nas Tabelas 6 e 7, a Europa e América do Norte são os 

maiores produtores mundiais de celulose e de papel. De acordo com PPI (2002) – 

Produce Price Index-Commodities (2002), a fração recuperada de papel no mundo em 

2001, ficou em cerca de 146 milhões de toneladas, o que representa cerca de 46% do 

papel produzido. 
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Tabela 6 - Produção de papel no mundo 

 
Fonte: PPI (2002) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

70

 
 
Tabela 7 - Produção de celulose no mundo 

 
Fonte: PPI (2002) 
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Figura 6 - Produção de polpa no mundo 

 
Fonte: PPI (2002) 
 
 Ainda conforme PPI (2002), no Brasil, as produções de celulose e de papel em 

2001 foram respectivamente de 7.405 e 7.354 mil toneladas em 2001. A Figura 6 

apresenta os principais tipos de polpação em 2001 no mundo, enquanto que as Figuras 7 e 

8 indicam os principais tipos de polpação da celulose produzida e os principais tipos de 

papel produzidos no Brasil em 2001. 
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Figura 7 - Produção de polpa no Brasil em 2001 

 
Fonte: PPI (2002) 
 
 
Figura 8 - Produção de papel no Brasil em 2001 

 
Fonte: PPI (2002) 
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 A importação de papel é pequena no Brasil e representa menos de 9% em relação 

à quantidade produzida. Do total importado em 2001, cerca de 86% referem-se a papel 

para revistas e jornais e papel de imprimir e escrever (produzidos com polpa proveniente 

de polpação mecânica).  

 O setor de celulose e papel no Brasil em 2001 empregou cerca de 100.000 

pessoas, distribuídas em 156 fábricas de papel e em 68 fábricas de celulose, de acordo 

com PPI (2002). 

 

4.3 – A contabilidade ambiental e premissas para valoração 

 

 O termo contabilidade ambiental tem vários usos e significados. Nos últimos 

anos, o uso da contabilidade ambiental na gestão das empresas está sendo revisto como 

uma ferramenta que pode: 

 

 • Identificar as áreas nas quais ocorrem os custos ambientais; 

 • Fornecer informações que suportem os tomadores de decisão em relação às 

 questões ambientais; 

 • Identificar e estimar custos relacionados aos riscos ambientais associados a 

 novos projetos e aquisições; 

 • Estimar custos relativos às mudanças nos requisitos legais, taxação e subsídios;  

 • Redesenhar a avaliação de desempenho da empresa, de forma a incluir o 

 desempenho ambiental; 

 • Identificar as novas categorias de custos relacionadas às contingências e 

 passivos ambientais. 

 

 O método de valoração de função de produção, que segundo Motta (1998) 

observa o valor do recurso ambiental, pela sua contribuição como insumo, ou fator na 

produção de um outro produto industrializado pode apoiar e fundamentar o uso da 

contabilidade ambiental na organização, atendendo aos relacionados acima. 
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 De acordo com a USEPA – Environmental Protection Agency (1995), a 

contabilidade ambiental pode ser vista em uma escala mais ampla sob três diferentes 

contextos: contabilidade nacional; contabilidade financeira e contabilidade gerencial.  

 A contabilidade nacional refere-se a um indicador macroeconômico relacionado 

ao uso de recursos naturais.  

 A contabilidade financeira permite às empresas classificar e reportar seus ativos e 

passivos sob a ótica ambiental, tanto relacionada ao atendimento legal e minimização de 

impactos ambientais associados ao seu negócio, quanto à questão de recuperação de 

passivos ambientais. 

 Por sua vez, a contabilidade gerencial consiste na identificação, coleta e análise de 

informações para gestão interna dos processos e produtos, com vistas a suportar a gestão 

das organizações e a tomada de decisão, bem como orientam as ações para aplicação das 

metodologias ambientais. A contabilidade ambiental usada como ferramenta de gestão 

nas empresas envolve a determinação dos custos relacionados aos aspectos ambientais da 

empresa em diversas instâncias, podendo abranger desde a aquisição de matérias-primas, 

projeto de novos produtos, processo industrial até o descarte de embalagens e resíduos.  

 A principal diferença entre os dois tipos de contabilidade ambiental nas 

corporações está indicada na Tabela 8.  

 Este trabalho se restringe à contabilidade ambiental nas organizações com visão 

financeira e de gestão. 
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Tabela 8 - Comparação entre contabilidade ambiental gerencial e financeira 

 
Fonte: UNEP (1999) 

 

4.3.1 – Contabilidade ambiental como ferramenta de gestão nas empresas 

 

 Conforme UNEP – United Nations Environment Programme (1999), as empresas 

enfrentam inúmeras pressões de investidores, acionistas, clientes, órgãos de controle e da 

sociedade como um todo para o fornecimento de informações relacionadas ao seu 

desempenho ambiental. Face às pressões, as empresas estão utilizando diferentes 

instrumentos para aprimorar o seu desempenho e divulgá-lo às partes interessadas.  

 Segundo o relatório das Nações Unidas sobre este tema UNEP (2001), a prática 

em voga para a gestão ambiental tem sido implementar inicialmente auditorias 

ambientais e, por último, utilizar-se da contabilidade ambiental. Segundo esta mesma 

fonte, o processo deveria ser exatamente o inverso - utilizar a contabilidade ambiental 

como ponto de partida para a efetiva gestão ambiental dos negócios (Tabela 9). 
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Tabela 9 - Uso das ferramentas de gestão ambiental pelas empresas 

 
Fonte: UNEP (2001) 

 

 As empresas devem contabilizar os custos ambientais pelas mesmas razões que 

contabilizam os demais custos. Eles podem representar uma parcela importante nos 

custos totais de uma organização, embora a maioria das empresas não tenha esta visão.  

 O uso de tecnologias mais limpas e medidas de prevenção à poluição podem 

beneficiar as empresas no longo prazo, aumentando a eficiência do processo produtivo, 

reduzindo o consumo de insumos e a geração de resíduos. Neste sentido, a correta análise 

econômica e financeira é fundamental para a viabilização dos projetos de prevenção à 

poluição. Entretanto, no sistema tradicional de contabilidade das empresas a maioria dos 

custos ambientais está alocado em contas abrangentes e mesclado com outras despesas, 

de forma que não é possível identificá-los e nem fazer a sua gestão adequada , conforme 

UNEP (1999). 

 

4.3.2 – Custos ambientais 

 

 Os custos ambientais estão associados a produtos, processos, sistemas ou 

unidades e a sua definição depende de como as empresas os utilizam, da escala e da sua 

abrangência. Certos custos podem não ser claramente identificados como “ambientais”, 

uma vez que, em parte, podem ser atribuídos a outras categorias. 
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a) Identificação e classificação dos custos ambientais 

 

 Sistemas tradicionais classificam os custos como: diretos (materiais e mão-de-

obra); indiretos (manutenção, depreciação, seguros, taxas, utilidades e demais custos 

relacionados à produção); de vendas; administrativos e de pesquisa & desenvolvimento. 

Segundo alguns especialistas, os custos ambientais podem ser classificados em: custo 

total (TCA) que abrange custos diretos e indiretos e custo associado ao ciclo de vida 

(LCA cost), que tem uma abrangência mais ampla, pois considera os custos relacionados 

desde a produção de matérias-primas até a disposição final do produto.  

 Por outro lado, segundo a visão americana, apresentada no trabalho “An 

Introduction to Enviromental Accounting As A Business Management Tool: Key 

Concepts and Terms”, conforme USEPA (1995), a visão esta compartilhada pela UNEP 

em publicações mais recentes, os custos ambientais podem ser classificados como:  

 

 • Custos potencialmente escondidos ou difusos;  

 • Custos de contingência; 

 • Custos relacionados à imagem.  

 

 Estas categorias de custos, por sua vez, podem ser divididas em três outras 

subcategorias: custos associados ao atendimento legal, custos de implantação e de 

desmobilização e custos voluntários, conforme pode ser visto na Tabela 10. 
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Tabela 10 - Custos ambientais 

 
Fonte: USEPA (1995) 
 
 Através da Tabela 10, que demonstra as categorias de custos ambientais, é 

possível identificar os tópicos que possuem relação com os métodos de valoração 

ambiental:  

• Custos potencialmente escondidos: remediação, controle da poluição, preservação 

ambiental – método de função de demanda; 
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• Custos contingenciais: danos à propriedade, danos às pessoas e danos ao meio 

ambiente – método de preços hedônicos; 

• Custos de imagem: imagem da empresa e ralações com a comunidade – método 

de valoração contingente (MVC). 

 

 Para a contabilidade ambiental os custos convencionais são comumente utilizados 

na gestão dos negócios e nos projetos, mas, normalmente, não consideram os custos 

ambientais. Em projetos de prevenção à poluição e de tecnologias mais limpas, a 

alocação correta dos custos convencionais é decisiva para a sua viabilização econômica. 

O relatório elaborado pela Instituição GEMI - Global Environmental Management 

Initiative: “Finding Cost- Effective Pollution Prevention Initiatives: Incorporating 

Environmental Costs Into Business Decision Making” apresenta estudos de viabilidade 

de um projeto de prevenção a poluição. Neste trabalho são comparadas duas situações – 

com e sem os custos ambientais. No exemplo apresentado, o estudo que considera os 

custos ambientais tem uma estimativa do Valor Líquido Presente superior, de acordo com 

GEMI (1994).  

 Os custos potencialmente escondidos (ocultos) normalmente são apropriados em 

outras contas, de forma que é difícil avaliar a sua magnitude. Este fato corrobora com a 

falta de gestão no dia-a-dia destes custos. Já os custos contingenciais podem ser previstos 

em termos probabilísticos.  

 Normalmente incluem custos de remediação e compensações por acidentes que 

venham a ocorrer, assim como multas e penalidades que possam advir. Os custos 

ambientais menos tangíveis são àqueles relacionados com a imagem da empresa - custos 

de imagem. Estes são mais subjetivos e difíceis de serem mensurados e geridos. De fato, 

os custos são mensuráveis, os benefícios decorrentes deles é que não são facilmente 

identificados na Figura 9. 
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Figura 9 - Classificação dos custos e sua mensuração 

 
Fonte: USEPA (1995) 

 

 As metodologias de valoração, conforme apresentado no Capítulo 2, torna mais 

fácil a mensuração destes custos considerados de maior complexidade, preenche a lacuna 

existente e confere uma orientação econômica-financeira para os custos ambientais. 

  Determinados custos podem gerar dúvidas quanto à sua classificação. Por 

exemplo, como considerar os custos associados à implantação de processos de produção 

“mais limpos?” Como considerar os custos associados à gestão de riscos ou de saúde e 

segurança dos trabalhadores? 

 Os critérios para alocar estes custos podem ser:  

 

• Considerá-los como custos ambientais para determinado objetivo e não para 

outro;  

• Considerar parte como ambiental; 

• Considerá-los ambientais quando o montante “ambiental” for superior a 50%.  

 

 A escala e o escopo dos custos ambientais podem variar em função dos objetivos 

associados à sua gestão. Os custos descritos até o momento são considerados privados. 

 Existem os custos denominados sociais, que transcendem o escopo normalmente 

considerado pelas empresas. Por exemplo, os impactos causados ao meio ambiente pelo 
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lançamento de águas residuárias não tratadas ou pela disposição inadequada de resíduos 

normalmente não são considerados. A Figura 10 apresenta de forma esquemática essa 

questão. 

 
Figura 10 - Custos privados e sociais 

 
Fonte: USEPA (1995) 

 

b) Utilização e alocação dos custos ambientais 

 

 Uma das funções mais importantes da contabilização ambiental é permitir a 

identificação dos custos ambientais, motivando os gestores das empresas a reduzi-los. 

Para tanto, é necessário alocar os custos em produtos, processos ou áreas diretamente 

relacionadas a estes, em vez de considerá-los como despesas comuns.  

 Este tipo de abordagem permite também a correta estimativa dos custos de 

diferentes produtos e processos. Esta abordagem também se aplica aos créditos 

relacionados ao uso de produtos reciclados ou subprodutos. A alocação de custos 

ambientais em projetos provoca a análise econômico-financeira dos investimentos que, 
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normalmente é feita à luz dos padrões financeiros de retorno de capital, desconsiderando 

os aspectos ambientais e seus custos. Como decorrência, projetos de prevenção à 

poluição e uso de tecnologias mais limpas podem não ser considerados viáveis 

economicamente. 

 

4.3.2.1 – Análise financeira dos investimentos 

 

 O objetivo da análise financeira dos investimentos é avaliar se estes irão adicionar 

valor econômico aos negócios, em relação a outras formas de aplicação. De acordo com o 

documento: “Pollution Prevention Program Manual – P2 Planning and Beyond”, a análise 

financeira dos investimentos de prevenção à poluição deve seguir quatro etapas, segundo 

a CCPP – Canadian Colleges Partnership Program (2001):  

 

 • Coleta de informações técnicas sobre custos envolvidos no projeto;  

 • Elaboração dos fluxos de caixa;  

 • Avaliação do retorno do investimento e;  

 • Interpretação dos resultados.  

 

 O esquema resumido das etapas de análise do investimento é apresentado na 

Figura 11. 

 

 Existe um programa, conforme USEPA (2001) denominado “P2 Finance”, que 

permite fazer a análise financeira dos investimentos em prevenção à poluição. O retorno 

do investimento é calculado pelos mesmos métodos sugeridos pelo grupo P2 do Canadá, 

conforme indicado na Tabela 11. Em ambos, o método recomendado para estimar o 

retorno do investimento é o do valor presente líquido.  
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Tabela 11 - Quadro comparativo dos métodos de análise de investimentos 

 
Fonte: CCPP (2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

84

 
Figura 11 - Etapas para avaliação financeira de investimentos 

 
Fonte: USEPA (2001) 
 
 Quando as diferentes categorias de custos ambientais são consideradas na etapa 

de projeto de produtos e processos (estendendo-se a sua disposição final), tem-se a 

contabilidade do ciclo de vida.  
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 A contabilidade ambiental é uma ferramenta que torna os sistemas de gestão 

ambiental mais efetivos. A sua implementação pode ser feita gradativamente, a partir dos 

custos mais facilmente reconhecidos e mensuráveis e em escala mais limitada.  

 Muitas vezes, inclusive, a avaliação de projetos não requer a estimativa dos custos 

mais complexos, uma vez que os custos e benefícios mensuráveis já fornecem 

informações suficientes para a tomada de decisão. Segundo a agência ambiental 

americana – EPA, a integração dos custos ambientais, sociais e privados na gestão de 

negócios tende a expandir, de forma a permitir uma abordagem mais proativa e 

estratégica das empresas com relação a estas questões. 

 

4.3.2.2 – Contabilidade ambiental financeira - relatórios de prestação de contas 

 

 Em 1992, a Comunidade Européia publicou um programa com objetivo de 

incentivar o desenvolvimento sustentável e uma das iniciativas propostas foi estimular a 

publicação de informações financeiras relativas às questões ambientais, conforme EU 

(2001).  

 A ausência de normas explícitas para esta publicação contribuiu para se criar uma 

situação em que as diferentes partes interessadas, incluindo as autoridades 

regulamentadoras, os investidores, os analistas financeiros e o público em geral, 

considerassem as informações de natureza ambiental, publicadas pelas empresas 

inadequadas ou pouco confiáveis, principalmente no que diz respeito as práticas ainda 

consideradas não consagradas. Sob a ótica dos investidores, saber de que forma as 

empresas tratam as questões ambientais é muito importante. Já as autoridades 

regulamentadoras, têm interesse em monitorar o atendimento à legislação ambiental e os 

custos a ela inerentes. Todavia, a publicação voluntária de dados ambientais nas contas 

anuais e nos relatórios de gestão das empresas continua a ser pouco freqüente, mesmo 

que exista uma percepção generalizada de que os custos ambientais para o controle e 

prevenção da poluição sejam cada vez maiores, de acordo com EU (2001).  

 Na ausência de linhas de orientação harmônicas e vinculadas entre as questões 

ambientais e financeiras, torna-se difícil estabelecer comparações entre corporações. No 

caso das empresas que publicam efetivamente informações sobre as questões ambientais, 
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acontece freqüentemente que o valor desses elementos é gravemente prejudicado pela 

ausência de um conjunto comum e reconhecido de elementos informativos que inclua as 

necessárias definições e conceitos relacionados às questões ambientais.   

 A forma de divulgação das informações varia enormemente entre empresas, assim 

como os períodos contabilísticos. Os custos de publicação de dados ambientais, bem 

como o seu caráter confidencial em certos casos, são freqüentemente considerados como 

fatores que não incentivam a sua publicação no âmbito das informações financeiras das 

empresas. Todavia, estes argumentos não eliminam a necessidade de estimular a 

prestação de informações ambientais. Os investidores carecem de informações relativas 

ao impacto dos riscos e responsabilidades ambientais sobre a situação financeira da 

empresa, bem como no que se refere à sua eficiência ambiental, na medida em que 

podem ter conseqüências sobre a sua solidez financeira, conforme EU (2001).  

 A União Européia publicou uma recomendação relativa à publicação de 

divulgação de resultados financeiros associados às questões ambientais. Em virtude do 

nível de detalhamento e abrangência desta publicação, são apresentados abaixo os itens 

mais relevantes.  

 

4.3.2.2.1 – Definições 
 

 Na publicação da União Européia, são consideradas despesas de caráter ambiental 

os custos das medidas tomadas por uma empresa ou em seu nome por outras empresas, 

para evitar, reduzir ou reparar prejuízos de caráter ambiental decorrentes das suas 

atividades. Estes custos incluem: a eliminação de resíduos ou as iniciativas destinadas a 

evitar a sua formação; a proteção dos solos e das águas superficiais e subterrâneas; a 

preservação da qualidade do ar e das condições climáticas; a redução do ruído e a 

proteção da biodiversidade. As metodologias de valoração podem apoiar a 

fundamentação dos custos ambientais.  

 Os custos incorridos susceptíveis de produzir efeitos benéficos ao meio ambiente, 

mas cujo objetivo principal consista em dar resposta a outras necessidades, por exemplo, 

um aumento da rentabilidade, a sanidade e a segurança nos locais de trabalho, a 

segurança na utilização dos produtos da empresa ou a eficiência produtiva, devem ser 
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excluídos deste conceito. Caso não seja possível isolar o montante dos custos adicionais 

relativamente a outros custos nos quais possam estar integrados, poderá ser feita uma 

estimativa, na condição do montante obtido preencher o requisito de prevenção, redução 

ou reparação de prejuízos de caráter ambiental.  

 Os custos incorridos em resultado de multas ou outras penalidades pelo não 

cumprimento da regulamentação ambiental, bem como as indenizações pagas a terceiros 

em resultado de perdas ou danos provocados por poluição ambiental no passado, são 

excluídas desta definição. Apesar de se relacionarem com os efeitos das atividades da 

empresa sobre o meio ambiente, estes custos não se destinam a evitar, reduzir nem 

reparar danos ambientais.  

 

4.3.2.2.2 – Reconhecimento e valoração dos passivos 
 
 
a) Reconhece-se um passivo de caráter ambiental quando uma saída de fundos, 

correspondente a benefícios econômicos, resulta da regularização de uma obrigação 

presente, de caráter ambiental, que surgiu em resultado de acontecimentos passados, e se 

o montante pelo qual deve-se fazer essa regularização pode ser avaliado de forma 

confiável. A natureza desta obrigação deve ser claramente definida, e pode ser de dois 

tipos:  

 • Legal ou contratual: a empresa tem uma obrigação legal ou contratual de evitar, 

 reduzir ou reparar danos ambientais; 

 • Implícita: uma obrigação implícita resulta da própria atuação da empresa, 

 quando esta se comprometeu a evitar, reduzir ou reparar danos ambientais. 

 

b) Os danos ambientais que podem relacionar-se com a empresa, ou que podem ter sido 

por ela causados, mas relativamente aos quais não existe qualquer obrigação legal, 

contratual ou implícita de reparação, não podem ser reconhecidos como passivos de 

caráter ambiental nas contas anuais da empresa, de acordo com o item a. Este fato não 

prejudica a aplicação dos critérios estabelecidos no item a/4.3.2.2.4 aos passivos 

eventuais de caráter ambiental. 
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c) Reconhece-se um passivo de caráter ambiental quando pode ser efetuada uma 

estimativa dos custos decorrentes da obrigação subjacente. Caso exista, à data do 

balanço, uma obrigação cuja natureza esteja claramente definida e que seja susceptível de 

originar uma saída de fundos correspondente a benefícios econômicos, mas de montante 

ou data incertos, deve constituir-se uma provisão, desde que se possa fazer uma 

estimativa confiável do montante dessa obrigação.  

 

4.3.2.2.3 – Passivos eventuais de caráter ambiental 
 

 Os passivos eventuais não devem ser reconhecidos no balanço. Se existe uma 

possibilidade, pouco provável, de que o dano deva ser reparado no futuro, mas essa 

obrigação esteja ainda dependente da ocorrência de um acontecimento incerto, deve 

inscrever-se um passivo eventual no anexo às contas. Se a obrigatoriedade da empresa 

incorrer numa despesa de caráter ambiental constituir uma possibilidade remota, ou se 

esta não for significativa, não é necessário evidenciar qualquer passivo eventual. 

 

4.3.2.2.4 – Compensação de passivos e reembolsos esperados 
 

a) Caso a empresa preveja que uma ou diversas das despesas relacionadas com uma 

obrigação de caráter ambiental sejam reembolsadas por um terceiro, esta será reconhecida 

apenas quando esteja praticamente certo o seu recebimento.  

 

b) Um reembolso esperado de um terceiro não deverá ser utilizado como compensação 

contra um passivo de caráter ambiental. Deverá ser evidenciado separadamente como um 

ativo no balanço por um montante que não exceda o correspondente da provisão. Apenas 

poderá ser utilizado como compensação contra um passivo de caráter ambiental quando 

existir um direito legal a esta compensação. Quando, com base nessas disposições, for 

adequado efetuar tal compensação, deve evidenciar-se no anexo às contas o montante 

total do passivo, bem como o reembolso esperado.  

 

c) As receitas esperadas da venda de ativos afins não deverão ser utilizadas para 

compensar um passivo de caráter ambiental, nem tidas em consideração ao calcular uma 
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provisão, mesmo que esta venda esteja associada ao acontecimento que dá origem à 

constituição daquela provisão.  

 

d) Em regra geral, a empresa é responsável pela totalidade do passivo de caráter 

ambiental. Caso contrário, apenas a parte imputável à empresa deverá ser inscrita como 

passivo ambiental.  

 

e) As despesas de caráter ambiental devem ser reconhecidas como despesas no período 

em que são incorridas, a menos que satisfaçam os critérios necessários para serem 

reconhecidas como um ativo, tal como previsto no item b, do próximo item.  

 

f) As despesas de caráter ambiental relacionadas com prejuízos que ocorreram num 

exercício anterior não podem ser consideradas como ajustes deste exercício, mas devem 

ser lançadas no exercício em curso, ou seja, no exercício durante o qual foram 

reconhecidas. 

 

4.3.2.2.5 – Capitalização das despesas de caráter ambiental 
 

a) As despesas de caráter ambiental podem ser capitalizadas caso tenham sido efetuadas 

para evitar ou reduzir danos futuros ou para preservar recursos ou para proporcionar 

benefícios econômicos no futuro.  

 

b) As despesas de caráter ambiental efetuadas para evitar ou reduzir danos futuros, bem 

como para preservar recursos, apenas podem ser reconhecidas como ativos caso se 

destinem a servir de maneira durável à atividade da empresa e se, além disso, estiver 

satisfeita uma das seguintes condições:  

 

 • Os custos relacionam-se com benefícios econômicos antecipados, que se espera 

 venha a favorecer a empresa e que permitam prolongar a vida, aumentar a 

 capacidade ou melhorar a segurança ou eficiência de outros ativos detidos pela 

 empresa (para além do seu nível de eficiência tal como estimado originalmente);  
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 • Os custos permitem reduzir ou evitar uma contaminação ambiental susceptível 

 de ocorrer em resultado das futuras atividades da empresa.  

 

c) Se os critérios que permitem a inscrição como ativo, estabelecidos nos itens a e b deste 

tópico, não forem satisfeitos, as despesas de caráter ambiental devem ser imputadas à 

conta de resultados no momento em que são efetuadas. Se esses critérios são satisfeitos, 

as despesas de caráter ambiental devem ser capitalizadas e amortizadas na conta de 

resultados no período corrente e nos exercícios subseqüentes, durante um período 

adequado, ou seja, de forma sistemática ao longo da sua vida útil.  

 

d) As despesas de caráter ambiental não devem ser capitalizadas, mas, pelo contrário, 

lançadas na conta de resultados caso não dêem origem a benefícios econômicos futuros. 

Esta situação verifica-se quando as despesas de caráter ambiental relacionam-se com 

atividades passadas ou correntes ou com o restabelecimento das condições ambientais no 

estado em que se encontravam antes da contaminação (por exemplo, custos de tratamento 

de resíduos, de reparação de prejuízos verificados em exercícios anteriores, de natureza 

administrativa ou auditorias ambientais).  

 

e) Certos ativos, como, por exemplo, instalações fabris e equipamentos, podem ser 

adquiridos por motivos ambientais; é o caso das instalações de controle ou de prevenção 

da poluição, adquiridas para dar cumprimento à legislação ambiental. Caso os critérios 

necessários ao reconhecimento como ativo sejam atendidos, previstos nos itens b e c 

devem ser capitalizados.  

 

f) Existem certos casos em que não resultam da própria despesa de caráter ambiental 

quaisquer benefícios econômicos futuros antecipados, mas estes são provenientes de 

outro ativo que é utilizado na exploração da empresa. Quando isto ocorre, a despesa deve 

ser inscrita como parte integrante do ativo existente, não devendo ser reconhecida 

separadamente.  
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g) Podem existir direitos ou outros elementos de natureza semelhante adquiridos por 

motivos associados aos impactos das atividades da empresa sobre o meio ambiente (por 

exemplo, licenças ambientais) a título oneroso, e que satisfaçam as condições necessárias 

à sua inscrição como ativo, tal como previstas nos itens b e c. Estes direitos devem então 

ser capitalizados e amortizados sistematicamente ao longo das suas vidas úteis esperadas. 

Caso contrário, devem ser lançados na conta de resultados no momento em que ocorrem. 

 

4.3.2.2.6 – Diminuição do valor dos ativos 
 

a) Certos acontecimentos ou fatores de natureza ambiental podem dar origem a uma 

diminuição de valor de um ativo imobilizado já existente, por exemplo, o caso de 

contaminação de um local fabril. Deve ser efetuada uma correção caso o valor 

recuperável da utilização desse local tenha-se tornado inferior ao seu valor contábil. O 

montante desta correção deverá ser imputado à conta de resultados.  

 

b) Caso as despesas de caráter ambiental sejam reconhecidas como parte integrante de 

um outro ativo, esse ativo conjunto deverá, em cada data de referência do balanço, ser 

testado no que diz respeito à sua recuperação e, quando necessário, amortizado até atingir 

o seu montante recuperável.  

 

c) Caso o valor contábil de um ativo já tenha levado em conta uma perda de benefícios 

econômicos por motivos de caráter ambiental, a subseqüente despesa necessária para 

restabelecer os benefícios econômicos futuros na sua situação inicial de eficiência, poderá 

ser capitalizada, na medida em que o valor contábil resultante não exceda o montante 

recuperável do ativo.  

 

4.3.2.2.7 – Valoração dos passivos ambientais 
  

a) Os passivos ambientais são reconhecidos quando é possível efetuar uma estimativa 

fiável das despesas para fazer face à obrigação a eles subjacente. 
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b) O montante desse passivo deverá consistir na melhor estimativa da despesa necessária 

para regularizar a obrigação atual à data do balanço, com base na situação existente e 

levando em consideração a evolução das tecnologias e da legislação ambiental, na 

medida em que seja previsível a sua ocorrência.  

 

c) O montante deverá consistir numa estimativa do montante total do passivo, 

independentemente da data em que a atividade tenha cessado ou da data em que essa 

obrigação deva ser regularizada. 

  

d) Ao estimar o montante de um passivo ambiental, devem ser utilizadas as seguintes 

regras: se a avaliação dele é passível de diferentes resultados, nos termos do item c, 

deverá ser contabilizada a melhor estimativa. Nos casos extremamente raros em que não 

é possível determinar a melhor estimativa do passivo com confiabilidade suficiente, este 

deve ser considerado como um passivo eventual, devendo, por conseguinte, ser referida a 

sua existência no anexo às contas anuais. Além disso, devem ser referidos os motivos 

pelos quais não pode ser feita uma estimativa fiável.  

 

e) Além disso, para se avaliar o montante de um passivo ambiental deve-se levar em 

consideração os seguintes elementos:  

 

 • Custos marginais diretos do esforço de reparação; 

 • Custo das remunerações e prestações pagas aos trabalhadores suscetíveis de 

 dedicarem uma parte significativa do seu tempo de trabalho diretamente ao 

 processo de reparação;  

 • Obrigações de monitoramento após reparação dos danos; 

 • Progresso tecnológico na medida em que seja provável que as autoridades 

 públicas recomendem a utilização de novas tecnologias. 
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4.3.2.2.8 – Provisões para recuperação de locais contaminados e custos de 
desmobilização 
 

a) As despesas atinentes à recuperação dos locais, retirada de resíduos acumulados, ao 

encerramento ou à desmobilização de ativos imobilizados, que a empresa seja obrigada a 

efetuar, deverão ser reconhecidas de acordo com os critérios estabelecidos nos itens a, b e 

c/4.3.2.2.2 ao item a/4.3.2.2.3. Caso sejam satisfeitos esses critérios à obrigação de 

efetuar despesas no futuro deverá ser contabilizada como um passivo de caráter 

ambiental.  

 

b) O passivo ambiental associado à recuperação de locais, à desmobilização ou ao 

encerramento de instalações deverá ser reconhecido na data em que tem início a atividade 

da empresa e, conseqüentemente, surge a obrigação. O reconhecimento desse passivo não 

deverá ser atrasado até ao momento do término da atividade ou do fechamento do local. 

Caso seja reconhecido este passivo, a despesa estimada é incluída como parte do custo do 

ativo associado que deve ser desmobilizado. Esta despesa capitalizada é então amortizada 

no âmbito da depreciação do ativo correspondente. Caso surjam danos suplementares no 

decurso das operações, a obrigação da empresa de reparar surge no momento em que 

esses danos ambientais se produzem.  

 

c) Em conformidade com a norma contábil internacional, no caso dos custos de 

recuperação de locais e desmobilização das operações de longo prazo, é preferível o 

tratamento contábil previsto no item anterior. A empresa pode contabilizar custos de 

desmobilização de longo prazo durante o período relativo às operações. Uma fração dos 

custos é imputada como despesa em cada período contábil, sendo o saldo remanescente 

evidenciado como um passivo distinto. 
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4.3.2.3 – Publicação das informações financeiras 

  

 Segundo a União Européia, os aspectos ambientais devem ser informados na 

medida em que sejam significativos no desempenho financeiro das corporações. Estas 

informações devem, portanto, ser apresentadas no Relatório Anual e nos anexos de contas 

consolidadas. 

 

4.3.2.3.1 – Informações ambientais financeiras do Relatório Anual 
  

 Deve ser informada a evolução das atividades da empresa que tenham sido 

afetadas por questões ambientais, quais sejam:  

 

 • A estratégia e os programas que foram adotados pela empresa relativamente às 

 medidas de proteção ambiental, nomeadamente no que diz respeito à prevenção 

 da poluição. É importante que os usuários do relatório de gestão possam verificar 

 em que medida a proteção ambiental faz parte da estratégia e das atividades da 

 empresa. Se for o caso, pode-se incluir uma referência à adoção de um sistema de 

 proteção do ambiente, bem como a obrigação de respeitar um determinado 

 conjunto de normas ou certificações associadas;  

 • As medidas que foram implementadas ou estão em curso de implementação, em 

 virtude da legislação atual ou para antecipar uma futura alteração legislativa já 

 acordada;  

 • Sempre que adequado e relevante, tendo em conta a natureza e a dimensão das 

 atividades da empresa e os tipos de problemas ambientais associados a essa 

 atividade, informações sobre o seu desempenho ambiental: por exemplo, 

 utilização de energia, de matérias-primas e água, emissões, eliminação de 

 resíduos. Estas informações poderão ser fornecidas por intermédio de indicadores 

 quantitativos de eco-eficiência, discriminados, se for o caso, por segmento de 

 atividade. É especialmente importante fornecer dados quantitativos, em termos 
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 absolutos, para as emissões e para o consumo de energia, água e matérias-primas 

 em conjunto com dados comparativos relativos ao período de referência anterior.  

 Estes valores deverão ser expressos, de preferência, em unidades físicas e não em 

 unidades monetárias; além disso, para uma melhor compreensão do seu 

 significado relativo e a sua evolução, os valores monetários poderiam ser 

 relacionados com as rubricas evidenciadas no balanço ou na demonstração de 

 resultados;  

 • Se a empresa publica um relatório ambiental separado, que contém informações 

 mais pormenorizadas ou adicionais, quantitativas ou qualitativas, deve fazer 

 uma referência a esse relatório. Pode-se, fazer uma descrição resumida da questão 

 e indicar a consulta ao relatório ambiental para informações mais detalhadas. As 

 informações prestadas no relatório ambiental separado deverão ser  coerentes com 

 as publicadas no relatório de gestão e nas contas anuais da empresa. Se o 

 relatório ambiental foi sujeito a um processo de verificação  externo, tal fato deve 

 também ser mencionado no relatório anual. Caso a abrangência dos relatórios 

 não coincida, ambos deverão explicitar claramente este fato, de forma a 

 permitir a correta leitura e interpretação. Além disso, a data e o período de 

 referência do relatório ambiental separado devem, de preferência, coincidir com o 

 do relatório de gestão. 

 

4.3.2.3.2 – Publicação de informações no balanço 
 

a) As provisões devem ser inscritas no balanço sob a rubrica “outras provisões”. Pode ser 

feita uma subdivisão mais pormenorizada das rubricas previstas para os passivos. 

 

b) Caso sejam significativos, convém que os passivos de caráter ambiental sejam 

evidenciados separadamente no corpo do balanço. Caso contrário, deverão ser 

apresentados separadamente no anexo às contas. 

 

c) Devem ser incluídas no anexo às contas as seguintes informações:  
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 • A descrição dos métodos de valoração, bem como dos métodos utilizados para 

 efetuar correções de valor, no que diz respeito aos aspectos ambientais;  

 • As despesas extraordinárias de caráter ambiental imputadas à conta de 

 resultados;  

 • Informações pormenorizadas sobre a rubrica “Outras Provisões”, caso não sejam 

 inseridas no corpo do balanço, de acordo com o item anterior;  

 • Os passivos eventuais de caráter ambiental, incluindo informações descritivas 

 com pormenores suficientes para que a natureza do seu caráter “eventual” seja 

 entendidos. Se as incertezas na avaliação forem demasiado importantes para 

 permitir estimar o montante de um passivo de caráter ambiental, convém referir 

 esse fato, em conjunto com os motivos que o explicam e o intervalo de resultados 

 possíveis;  

 • Para cada passivo de caráter ambiental significativo, uma descrição da 

 respectiva natureza e uma indicação do calendário e das condições da sua 

 regularização. Uma explicação dos danos e das leis ou regulamentos que exigem a 

 sua reparação e as medidas de recuperação ou prevenção adotadas ou propostas. 

 Se a natureza e as condições subjacentes às diferentes rubricas forem 

 suficientemente semelhantes, estas informações podem ser publicadas de forma 

 agregada. Caso o montante dos custos seja estimado com base num intervalo de 

 valores, uma descrição da forma como se chegou à estimativa, com indicação de 

 quaisquer alterações esperadas na legislação ou na tecnologia existente, que 

 tenham afetado os montantes previstos;  

 • Caso tenha sido utilizado o método do valor presente e o efeito do desconto seja 

 significativo, deve também ser apresentado o montante não descontado desse 

 passivo, bem como a taxa de desconto utilizada;  

 • No caso de custos de longo prazo de recuperação dos locais contaminados e 

 desmobilização, o método contábil utilizado.  

 • O montante das despesas de caráter ambiental imputadas à conta de resultados e 

 a base em que tais montantes foram calculados. Se relevante, uma subdivisão 

 pormenorizada das rubricas que a empresa identificou como despesas de caráter 
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 ambiental, adequada à natureza e à dimensão das atividades da empresa e aos 

 tipos de problemas ambientais relevantes;  

 • Na medida em que possa ser estimado de modo confiável, o montante de 

 despesas de caráter ambiental capitalizadas durante o período de referência. 

 Sempre que aplicável, deve-se referir também que parcela deste montante diz 

 respeito a despesas destinadas ao controle ambiental e que parte representa a 

 despesa adicional de adaptação das instalações fabris e/ou do processo produtivo 

 com vista a provocar menos poluição (ou seja, que se relaciona com tecnologias 

 ou práticas de prevenção da poluição);  

 • Caso sejam significativos, os custos incorridos em resultado de multas e outras 

 penalidades pelo não cumprimento da legislação ambiental e indenizações pagas a 

 terceiros, por exemplo, em resultado de perdas ou danos causados por uma 

 poluição passada, deverá ser apresentada separadamente, caso não sejam 

 divulgados em rubricas extraordinárias. Embora estes custos estejam ligados ao 

 impacto das atividades da empresa sobre o meio ambiente, eles não têm por 

 objeto prevenir, reduzir ou reparar danos causados ao meio ambiente, pelo que 

 convém distingui-los das despesas de caráter ambiental;  

 • Os incentivos públicos relacionados com a proteção ambiental, recebidos ou 

 atribuídos à empresa. Convém especificar as condições associadas à concessão de 

 cada elemento de auxílio, ou uma síntese das condições, caso sejam semelhantes. 

 Deve também citar o tratamento contábil adotado. 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES 

 

A aplicação de metodologias de valoração ambiental, em todas as áreas passíveis 

de implantação, tanto para os setores público e privado, requer uma atenção especial de 

como é conduzida. Vários fatores influenciam decisivamente nos resultados se não 

observados de maneira adequada. Com foco no setor privado, nos segmentos industriais 

de mineração, siderurgia e papel e celulose é possível chegar, através de análise dos 

capítulos 2 e 4, respectivamente o referencial teórico e análise e descrição do caso, a 

conclusões sobre o nível de conhecimento existente sobre o tema nas organizações, em 

que fase se encontra a implementação de metodologias e o que isso pode trazer de 

benefícios para as empresas. 

Conforme demonstrado nos capítulos 1 e 2, a utilização dos procedimentos da 

análise custo-benefício em projetos de objetivo ambiental pode oferecer importantes 

indicadores que melhor qualificam a tomada de decisão na composição de possíveis 

investimentos. O capítulo 4 permite uma visualização de uma avaliação econômica-

ambiental como exemplo. Entretanto, a aplicação destes procedimentos não é trivial, 

conforme descritos nos capítulos 1 e 2, requer grande esforço de pesquisa de campo e 

ampla capacitação técnica dos profissionais envolvidos no projeto. No âmbito da teoria 

micro-econômica convencional, por exemplo, exige-se uma aplicação criteriosa dos 

procedimentos de análise custo-benefício, concebida de forma correta, e alinhada com a 

metodologia recomendada na literatura econômica. Novamente pode-se evidenciar esta 

convergência no capítulo 4. 

 Como não se tem para análise relatórios com as informações sobre os resultados 

da aplicação dos métodos, torna-se inviável verificar o quanto a aplicação das 

metodologias e os procedimentos de contabilidade ambiental agregam para um projeto 

ambiental, em termos econômicos.   

 Não foi possível identificar, através da pesquisa realizada, qual ou quais métodos 

de valoração são utilizados pelas empresas, o nível de conhecimento das pessoas 

responsáveis pelo meio ambiente ainda é básico quanto as dimensões de valoração 

ambiental. Principalmente, pelo fato do tema ser fundamento em teorias econômicas, 

levando-se em consideração aspectos ambientais, que exigem destes profissionais um 
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conhecimento mais aprofundado e interdisciplinar de duas ciências distintas. Pode-se 

concluir também, que a forma como ocorre a implantação de projetos ambientais 

orientados por questões econômicas para fins contábeis, se dá através de consultorias 

contratadas para execução. Este fator tem se mostrado um aspecto que dificulta a 

internalização dos conhecimentos gerados por este tipo de estudo. Ficou claro, através da 

pesquisa, que as empresas ainda não conseguiram vencer esse obstáculo que impede a 

transferência da metodologia para serem utilizadas internamente. 

 O capítulo 4 possibilita uma visão de que existem premissas que podem 

fundamentar a aplicação de metodologias de valoração, como os princípios e critérios da 

qualidade do programa FSC.  Uma vez os critérios atendidos, todos os registros da 

qualidade, levantados de forma sistemática, podem fundamentar qualquer método de 

valoração estudado nesta dissertação.  As metodologias de valoração tornam confiáveis 

as mensurações dos custos ambientais e apóia o uso da contabilidade ambiental na gestão 

das empresas, conforme pode ser evidenciado no capítulo da descrição e análise do caso. 

 Existem críticas quanto aos métodos de valoração, conforme pode ser evidenciado 

nos capítulos 1 e 2, mas pouco se conhece no país pelos raros exemplos existentes. 

Porém, é possível afirmar que as metodologias agregam valor e devem orientar decisões 

de caráter gerencial e político nas questões ambientais. Entre outros aspectos, a aplicação 

dos métodos permitem: avaliar os prós e contras das políticas e dos projetos em uma 

estrutura consistente, reconhece as próprias limitações, reconhece a necessidade de 

visualizar-se como seria o mundo sem o projeto, antecipa perdas e ganhos através do 

tempo e introduz na discussão o máximo de informações sobre preferências e custos, 

itens que certamente enriquecem o escopo de qualquer projeto. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 – ROTEIRO DA ENTREVISTA 
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ANEXO 1 – ROTEIRO DA ENTREVISTA 
 

A caracterização da empresa destina-se a definição da área que coordena a aplicação de 
metodologias de valoração ambiental. 

 

Etapa de identificação do profissional especialista responsável pela aplicação de 
metodologias de valoração ambiental 

 

 
PERGUNTAS 
 
Perguntas primárias 
 
A empresa utiliza metodologias de valoração ambiental para mensurar o uso de recurso 
ambiental? 
Em caso afirmativo, qual(is) o(s) tipo(s)  de metodologia(s) é (são) aplicada(s)? 
As metodologias de valoração são aplicadas de acordo com projetos específicos? 
 
Perguntas específicas 
 
Estes instrumentos têm contribuído para o equilíbrio entre a preservação dos recursos 
naturais e o desenvolvimento econômico? Como isto é comprovado e/ou controlado? 
O processo de tomada de decisão na empresa, no que diz respeito às questões ambientais, 
tem sido orientado pela análise da aplicação de metodologias de valoração? Os resultados 
obtidos influenciam na elaboração das políticas internas e nos investimentos na área 
ambiental? De que forma isto se comprova? 
Quando uma metodologia é aplicada, os limites dos valores estimados são explicitados 
com exatidão? Qual o tipo de método utilizado para tal? 
As hipóteses assumidas são coerentes com o que se deseja avaliar? 
Há disponibilidade de dados para pesquisa? Em que áreas os dados são coletados? Por 
quem? Quanto à confiança dos dados, estes são resilientes ou sofrem interferências de 
variáveis impedindo sua replicação? 
 

CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA  
Nome da Empresa: 
Ramo de Atividade: 
Contato/Meio Ambiente: 
Endereço: 
Cidade: Estado:                                 

ÁREA QUE COORDENA A APLICAÇÃO DE METODOLOGIAS DE VALORAÇÃO 
AMBIENTAL 
Responsável: 
e-mail/telefone: 
Cargo/Função: 
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Perguntas abrangentes 
 
Existe conhecimento suficiente da dinâmica ecológica do objeto que está sendo valorado? 
Após serem valorados, os recursos ambientais utilizados pela empresa estão se revertendo 
em ativos ambientais? 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 
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ANEXO 2 – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO e CONFIDENCIALIDADE que firmam entre si, a 

empresa.................................................................................................. 

e o pesquisador ..................................................................... do 

mestrado executivo em Gestão Empresarial da FGV/Ebape para a 

dissertação Valoração Ambiental: aplicação de métodos de 
valoração em empresas dos setores mineração, papel e celulose 
e siderurgia. 

 
 
 

DO OBJETO 
 

O objeto do presente documento é desenvolvido em sua maior parte nas instalações da 
empresa pesquisada e diz respeito à dissertação descrita acima, que tem como objetivo 
principal analisar como as empresas estão mensurando o uso dos recursos naturais a favor 
do desenvolvimento econômico, em termos de aplicação de metodologias de valoração 
ambiental. Para obtenção dos dados será realizada uma pesquisa qualitativa exploratória, 
através do método do estudo de casos, mediante entrevista individual em profundidade. 

 
 

DOS COMPROMISSOS 
 
 

1. Do pesquisador: 
a- Apresentar as perguntas de pesquisa; 
b- Anotar somente o que tiver relação com o que está sendo pesquisado; 
c- Apresentar o material pesquisado depois de revisado; 

 
2. Da empresa: 

a- Designar o responsável pela aplicação de metodologias de valoração 
ambiental para a entrevista; 

b- Cooperar com o pesquisador fornecendo as informações necessárias para a 
plena realização da pesquisa; 
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DA VIGÊNCIA 
 

O presente acordo de parceria terá vigência pelo tempo estimado necessário à realização 
da pesquisa, isto quer dizer, da data de assinatura até o dia 30 de dezembro de 2005. 

 
DO SIGILO 

 
O pesquisador compromete-se, a não tornar público, sob nenhuma hipótese, as 
informações levantadas, consideradas confidenciais, de propriedade da empresa, que em 
vários casos poderá prestar informações por escrito, porém, que serão descaracterizadas 
no texto final da dissertação para que não se faça nenhuma ligação com a origem do 
material pesquisado. 
 
 
 

Rio de Janeiro,     de                   2005 
 
 
 
 

________________________________     __________________________________ 
        Pesquisador – Paulo Roberto Furio                                  Empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


