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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho aborda o seguinte problema de pesquisa: Como está explorada, na 

literatura científica permanente, de Administração e Contabilidade a temática de contabilidade 

ambiental? O objetivo geral desta pesquisa é analisar como está sendo explorada, na literatura 

científica permanente, de Administração e Contabilidade, a temática de contabilidade 

ambiental. Esta pesquisa busca contribuir com o meio acadêmico, especificamente com os 

futuros pesquisadores, no que concerne ao levantamento literário sobre o tema contabilidade 

ambiental. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Para Ferigolo e Possati Junior (2007) a contabilidade, como ciência social, tem como 

principais funções o registro do patrimônio, seu controle, mensuração e, sobretudo o 

fornecimento de informações confiáveis acerca das atividades de qualquer entidade. Partindo 

desta premissa, destaca-se a contabilidade ambiental como um verdadeiro espelho das 

interações de uma empresa com o meio ambiente. 

A Contabilidade Ambiental passou a ter status de novo ramo da ciência contábil em 

fevereiro de 1998, com a finalização do Relatório financeiro e contábil sobre o passivo e 

custos ambientais pelo Grupo de Trabalho Intergovernamental das Nações Unidas de 

Especialistas em Padrão Internacionais de Contabilidade e Relatórios (TINOCO; KRAEMER, 

2008). 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Quanto aos objetivos classifica-se como pesquisa exploratória e descritiva. Quanto aos 

procedimentos se enquadra como pesquisa bibliométrica. Quanto à abordagem do problema a 

pesquisa classifica-se como quantitativa. Esta classificação da pesquisa seguiu os preceitos de 

Martins e Theóphilo (2007). A coleta de dados é documental, dado que os objetos do estudo 

são artigos científicos. O universo de estudo se constitui de pesquisas sobre o tema de 

contabilidade ambiental divulgadas em periódicos de administração e contabilidade 

classificados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

nos níveis Webqualis B1 a B4, pelo extrato de 2008, sendo que a amostra é do tipo não 

probabilística por julgamento.  

4 RESULTADOS e DISCUSSÃO 

Foram localizados 48 artigos que versam sobre contabilidade ambiental, no período de 

1998 até 2011, sendo que em 1999, 2000 e 2002 não houve nenhum artigo sobre a temática 

nos periódicos pesquisados. O maior número de publicações foi localizado na Revista Pensar 
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Contábil, 29% dos artigos publicados. 

Observou-se que a maior parte dos artigos foi elaborada, por mais de um autor, 

somente 22,92% dos artigos foram escritos por apenas um autor, em sua maioria 39,58% por 

2 autores, 18,75% por 3 autores, 12,50% por 4 autores e apenas 6,25% por 5 autores.  

No total foram 115 autores, 32 Instituições de Ensino Superior, 10 Estados e 4 Países. 
Quadro 1 – Amostra do estudo 

Periódicos Sigla Webqualis 

Caderno de Estudos, São Paulo CE B3 

Contabilidade Vista & Revista CVR B3 

Contabilidade, Gestão e Governança (UNB) CGG B4 

Pensar Contábil PC B4 

RAE Eletrônica ERA B1 

Revista Contabilidade & Finanças RC&F B1 

Revista Contemporânea de Contabilidade (UFSC) RCC B3 

Revista de Contabilidade Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ RCMCC B4 

Revista de Contabilidade e Organizações RCO B3 

Revista de Informação Contábil  RICG B4 

Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión RICG B2 

Revista Universo Contábil RUC B3 

UNB Contábil – UNB UNB C B3 

Fonte: CAPES (2011). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados demonstram que o periódico que mais publicou artigos sobre o tema, 

contabilidade ambiental, foi a revista Pensar Contábil com 14 artigos em todo o período 

verificado. Os temas mais abordados foram contabilidade ambiental com 22,9% seguido de 

balanço social com 20,8%, e os menos abordados foram impacto ambiental e passivo 

ambiental com apenas uma publicação, a palavra-chave mais utilizada foi contabilidade 

ambiental. Das l.307 referências utilizadas nos 48 artigos analisados, a maioria utilizou artigos 

e livros de origem nacional. 

Quanto aos procedimentos metodológicos observou-se que nos objetivos das pesquisas 

houve um equilíbrio entre pesquisa exploratória e pesquisa descritiva, na abordagem do 

problema destacou-se a tipologia de pesquisa qualitativa e para as formas de coleta de dados 

predominou a documental. Em termos ambientais novas pesquisas são necessárias não só pelo 

aumento da conscientização ecológica, mas também pelo aprendizado contínuo que pode 

trazer ao meio acadêmico. 
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