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Abstract 
 
Mrs. Brundtland enunciated in 1987 on sustainable development that thought this article aims 
at identifying as evidenced the environmental impact of gases emitted during the transport of 
solid waste in a company from Santa Catarina (Brazil) in 2009. The methodological 
procedures illustrated by the design of research. The research is exploratory and descriptive, 
case study, documental, qualitative. The study is longitudinal, the focus of research is the 
environmental disclosure. The findings show that the lack of environmental disclosure in 
financial statements including the notes or sustainability reports, however there is 
environmental information of the gases emitted during the transport of solid waste, such as 
54,341 ton NOx, 13,997 ton CO, 7831 ton NMVOC, 6,998 ton SO2 and 3447 ton CO2. The 
results indicate the existence of environmental liabilities, among them the gases emitted 
during transport and also identify them as such liabilities can be disclosed in the notes 
because they are non-monetary values.  
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1. Introdução 
 

A cadeia do agronegócio está ramificada dentro dos diversos setores da economia. Os 

resíduos sólidos gerados na cadeia do agronegócio compõem os setores industriais, 

comerciais, agricultura, pecuária etc. A necessidade de recursos faz o homem produzir 

resíduos sólidos durante seu processo. No início da sociedade, Tchobanoglous et al. 1977, o 

homem e os animais utilizavam estas origens e depositavam os dejetos onde quisessem, pois a 

população era pequena e a quantidade de terra disponível para a absorção dos resíduos era 

extensa. Os mesmos autores asseveram que os problemas com a disposição dos resíduos 

cresceram na medida em que os homens começaram a reunir-se em tribos, vilas e 

comunidades porque a acumulação de resíduos tornou-se uma consequência da vida cotidiana 

dos homens. A estreita relação entre saúde pública e o armazenamento impróprio, coleta e 

disposição dos resíduos sólidos é evidente quando epidemias como a praga, a peste negra que 

matou metade dos europeus no século XIV são viabilizadas por falta de controle dos resíduos, 

assim transformaram-se em vetores de doenças (TCHOBANOGLOUS et al. 1977). E por fim, 

continuam os autores, uma consequência ao meio ambiente é os impactos ecológicos como a 

poluição da água e do ar são atribuídos pela gestão imprópria dos resíduos.  

O gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, Andreoli, 2001, p. 145,  é uma questão 

ambiental a ser solucionada na medida em que sua má operação resulta em riscos constantes à 

saúde pública e ao meio ambiente. Adicionalmente, o mesmo autor afirma que a falta de 

processos de tratamento e a inexistência de critérios na escolha de locais adequados para a 

disposição final do lixo gerado acarretam consequências negativas a este quadro.  

Considerando o manejo de resíduos sólidos urbanos, de acordo com SNIS (2010), 

como sendo varrição, capina, limpeza de bocas de lobo, pintura de meios-fios, limpeza de 

lotes vagos, coleta de resíduos domiciliares, e outros. O IBGE (2010) revela a pesquisa sobre 

a situação da destinação dos resíduos sólidos urbanos, segundo IBGE (2010) no censo de 

2000, a pesquisa de indicadores sociais sobre a distribuição percentual dos domicílios 

particulares permanentes, por situação do domicílio e destino do lixo, segundo as grandes 

regiões e classes de tamanho da população dos municípios, destacam-se o destino do lixo no 

Brasil para as regiões urbanas de 100mil a 500mil habitantes em que: 94,6% o lixo é coletado, 
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2,9% é queimado ou enterrado e 2,5% é de outra forma (o lixo é jogado em terreno baldio ou 

logradouro, jogado em rio, lago ou mar e/ou outro destino). Na região sul esta situação para a 

mesma classe populacional é de 98,4%, 1,1% e 0,5%, respectivamente.  

Diante deste contexto, as justificativas deste trabalho resumem-se em duas questões, a 

primeira em relação à sociedade, ou seja, o que este estudo pode contribuir para a sociedade. 

Neste quesito a sociedade pode se beneficiar por conhecer os impactos no meio ambiente do 

transporte de resíduos sólidos por meio da emissão de gases e com isso buscar alternativas 

que priorizem a qualidade de vida da sociedade e do meio ambiente.  A segunda relaciona-se 

à contribuição para a ciência, visto que pesquisas realizadas pela World Health Organization 

(1999), órgão ligado à ONU, indicam a emissão de gases podem  levar a poluição do ar  e isto 

requer gerenciamento de elementos como o transporte. Afinal os efeitos dessa poluição 

podem aumentar  a mortalidade infantil por doenças respiratórias agudas, como indica World 

Health Organization (1999).  

A problemática desta pesquisa resume-se na seguinte questão problema: como está 

evidenciado o impacto ambiental do transporte de resíduos sólidos dentro da cadeia do 

agronegócio? 

Neste contexto o estudo procura entender o impacto ambiental do transporte de 

resíduos sólidos urbanos. Assim, o objetivo geral deste trabalho é identificar como está 

evidenciado o impacto ambiental dos gases emitidos durante o transporte de resíduos sólidos 

numa empresa de catarinense em 2009. Adicionalmente há os objetivos específicos para que o 

objetivo principal seja alcançado: (i) abordar a evidenciação ambiental a partir das 

informações ambientais dos gases presentes no transporte de resíduos sólidos numa empresa 

catarinense; (ii) identificar dentre as terminologias contábeis meios de divulgar informações 

ambientais. 

 
2. Procedimentos Metodológicos 

 

No que tange aos procedimentos metodológicos esta pesquisa divide-se em: (i) 

natureza do objetivo, (ii) natureza do artigo, (iii) procedimentos técnicos, (iv) estudo; (v) foco 

da pesquisa; (vi) abordagem do problema e (vii) fonte de dados.  

Quanto à natureza do objetivo o trabalho é descritivo e exploratório (Gil, 2002), pois 

busca descrever as características de como está sendo evidenciado o impacto ambiental dos 

gases lançados no ar durante o transporte de resíduos sólidos e exploratório por procurar 
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entender como o problema do impacto ambiental do transporte de resíduos sólidos está sendo 

evidenciado. Em relação à natureza é prática do tipo estudo de caso (Yin, 2001) devido à 

investigação em um único caso preservando as características dos eventos da vida real como é 

o caso do transporte dos resíduos sólidos e seus impactos no meio ambiente.  

O procedimento técnico utilizado nesta pesquisa é documental (Gil, 2002) uma vez 

que os dados obtidos podem ser reelaborados segundo o objeto da pesquisa, como é o caso 

dos relatórios internos da empresa e os relatórios da administração e financeiros 

disponibilizado pela entidade em meio eletrônico ao público em geral. Para a análise dos 

dados é utilizado a análise documental (RICHARDSON, 1999). 

O estudo é realizado no ano de 2009 para os meses de janeiro a dezembro, assim, 

considerado longitudinal. O foco da pesquisa é a evidenciação ambiental dos impactos 

ambientais no transporte de resíduos sólidos numa empresa catarinense em 2009. 

A abordagem do problema é classificada como qualitativa (Raupp; Beuren, 2006) 

porque visa destacar características da evidenciação ambiental dos impactos ambientais do 

transporte de resíduos sólidos. 

De acordo com a Figura 1, verifica-se o design da pesquisa abordado neste artigo: 

 
Figura 1. Design da pesquisa 

             Fonte: Dados da pesquisa 
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Nos procedimentos de coleta de dados a metodologia utilizada para mensurar os gases 

é do estudo de Rabl (2002), em seu inventário de emissões de poluentes realizada na Europa, 

é estimado as seguintes proporções de poluentes do óleo diesel. A Tabela 1 mostra o 

inventário de poluentes de motores a diesel: 

 
Tabela 1. Inventário de poluentes - diesel 

Gás g/km Incerteza Em português 
CO2 1,675 ± 15% dióxido de carbono 
CH4 0,8 ± 30% metano 
CO 6,8 ± 40% monóxido de carbono 
PM 0,79 ± 40% partículas em suspensão do termo em inglês particulate matter 
NOx 26,4 ± 30% óxidos de nitrogênio 

NMVOC 3,8 ± 30% 
compostos orgânicos voláteis excluindo-se o metano do inglês 
nonmethane volatile organic compounds 

SO2 3,4 ± 20% dióxido de enxofre 
BaP 0,000006 ± 50% benzopireno 
Benzene 0,094 ± 40% benzeno 
Butadiene 0,02 ± 50% butadieno 
Formaldehyde 0,36 ± 40% formaldeído 
Fonte: Adaptado de Rabl (2002, p. 395). 

Nesta pesquisa os gases do resultado da pesquisa de Rabl (2002) é o método para o 

cálculo dos poluentes no transporte de veículos a diesel. Ressalta-se o grau de incerteza que 

estes gases apresentam, ocorre pela volatilidade dos gases. Na pesquisa de Rabl (2002) esse 

inventário leva em consideração as características no trajeto, a velocidade, a temperatura, as 

condições do veículo dos ônibus a diesel, sua aplicação foi na cidade de Paris e Toulouse. 

O escopo da análise do presente artigo é o quilômetro rodado por caminhão movido a 

diesel, desconsiderando demais variáveis nesta análise. Considera-se o grau de incerteza de 

cada gás apresentado na Tabela 1 como um fator de limitação do estudo. 

 

3. Fundamentação Teórica 

 

A revisão da literatura é composta por: (i) agronegócio e resíduos sólidos, (ii) saúde, 

meio ambiente e transporte de resíduos sólidos urbanos , (iii) evidenciação ambiental e (iv) 

terminologias contábeis.  

 

3.1. Agronegócio e resíduos sólidos 
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O conceito de agronegócio é encontrado na literatura nos primeiros trabalhos de Davis 

e Goldberg (1957), que o definem como a soma total da produção e distribuição de 

suprimentos agrícolas, ou seja, as operações de produção, armazenamento, processamento e 

distribuição de unidades agrícolas. 

As evoluções das interdependências do setor agropecuário; conforme Araujo Neto e 

Costa, 2005; com as demais atividades econômicas levam ao surgimento e utilização do 

conceito de agronegócio. 

Os resíduos sólidos, por sua vez, estão dentro de todo o processo produtivo. Durante a 

produção, por exemplo, os resíduos ser gerados como subproduto, perdas estimadas na 

produção, qualidade do material, modificações produtivas, sendo a geração de resíduos 

sólidos inerentes ao processo produtivo. A Figura 2 apresenta o processo produtivo 

considerando o agronegócio: 

 
Figura 2. Processo produtivo considerando o agronegócio 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
A Figura 2 mostra todas as operações para a geração das unidades agrícolas dentro do 

agronegócio e com cada etapa apresenta a possibilidade de geração de resíduos sólidos 

provenientes de matérias-primas naturais, embalagens, sobras de produção, pneus etc. Ao 

final do processo do agronegócio as unidades agrícolas são transferidas para a indústria, 
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comércio ou serviço, e o processo produtivo assemelha-se ao agronegócio, finalizando-se no 

consumidor final, esse também produz resíduos sólidos.  

 

3.2. Saúde, meio ambiente e transporte de resíduos sólidos urbanos 

 
Em 1987 a então Primeira Ministra da Noruega e presidente da World Comission of 

Environment and Development, Sra. Gro Harlem Brundtland realiza a apresentação da 14ª 

Sessão do Conselho de Administração das Nações Unidas titulada em “Nosso Futuro 

Comum”. Neste ato, após audiências públicas em diversas partes do planeta, recomendou-se 

que o padrão de desenvolvimento não poderia continuar e precisaria mudar. Essa alteração 

está no conceito do desenvolvimento sustentável, o qual define como caminho do progresso 

em que as necessidades e aspirações das gerações presentes não devem comprometer as 

gerações futuras (NORUEGA, 2010). 

Como exemplo de estudos preocupados com o meio ambiente aponta-se a pesquisa de 

Rabl (2002), em que o método aplicado nesta pesquisa, conforme Tabela 1, contém um 

inventário de poluentes com base em estudos anteriores. Esse estudo aconteceu em duas 

grandes cidades francesas: Paris e Toulouse para a comparação dos poluentes e custos dos 

ônibus movidos a diesel e a gás natural. A presente pesquisa foca-se na relação do impacto 

dos gases: NOx, CO, NMVOC, SO2, CO2, CH4, partículas em suspensão, formaldeído, 

benzeno, butadieno e benzopireno pois podem contribuir para a prevenção de doenças, a 

diminuição dos custos na indústria, o ganho com a sustentabilidade e o aumento de vidas na 

Terra. 

As questões da saúde do meio ambiente envolvem prioridades que variam entre países, 

essas diferenças estão intimamente conectadas as áreas desenvolvidas do planeta. A 

representação dessas questões, conforme a World Health Organization (1999), é levantada 

através de indicadores voltados à saúde ambiental, congregam nesses indicadores os riscos 

tradicionais e modernos. A mesma organização define os riscos tradicionais são o saneamento 

e acesso seguro à água potável, como moderno entende-se como risco à radiação e segurança 

química de alimentos. E a conclusão da World Health Organization (1999) é que a situação 

sócio-econômica e a política influenciam a interpretação dos indicadores.  

Como indicadores da poluição do ar, a organização de saúde mundial do inglês World 

Health Organization prepara em 1999 um documento contendo metodologias e sistemas de 

avaliação dos indicadores da saúde e meio ambiente. Dentre eles estão: poluição externa do 
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ar, poluição interna do ar, doenças respiratórias e gestão da qualidade do ar. Apresenta 

exemplos para cada tipo de indicador, tais como a concentração média anual de ozônio, CO, 

partículas em suspensão (PM10 e PM2.5, SPM), SO2, NO2, O3 e chumbo no ar em áreas 

urbanas, domicílios com aquecimento a carvão, madeira ou querosene, incidência de 

mortalidade infantil devido a infecções respiratórias agudas, capacidade de implementar a 

gestão da qualidade do ar e consumo de gasolina sem chumbo.  

A legislação federal do saneamento básico assinada em 2007 estabelece as diretrizes e 

política nacionais para o saneamento básico. Destaca-se como princípio fundamental a 

universalização do acesso. Sobre o manejo dos resíduos sólidos preconiza a realização de 

formas adequadas à saúde pública e a proteção do meio ambiente (BRASIL, 2010). 

 

3.3. Evidenciação ambiental 

 
A evidenciação dos atos e práticas relacionadas com os números apresentados nos 

demonstrativos financeiros bem como a interação com a sociedade inerente de uma entidade 

depende de interpretação. Sobre a evidenciação, cada entidade escolhe suas considerações a 

respeito da natureza de suas operações e das políticas que os usuários dos seus demonstrativos 

financeiros esperam que sejam evidenciados para o tipo de entidade (IASB, 2010a, a314)  

A evidenciação ambiental refere-se à divulgação de informação de interações com o 

meio ambiente, a proteção e utilização de seus recursos com os stakeholders (JENKINS, 

YAKOVLEVA, 2006). Entende-se como stakeholders todo o grupo que tenha alguma 

participação ou crédito na empresa, inclui-se fornecedores, clientes, empregados, acionistas e 

a comunidade local (FEEMAN, 2001). Neste trabalho também são incluídos as organizações 

não-governamentais, grupos de pressão ambientais e os governantes públicos. 

Há algumas regras para a evidenciação ambiental e social, conforme Gray et al. 

(1995): 

i. Avaliar os impactos sociais e ambientais;  

ii. Mensurar a eficácia dos programas RSC; 

iii. Reportar a responsabilidade social e ambiental da entidade; 

iv. Sistemas de informação externa e interna que permitam a 

avaliação global de todos os recursos da empresa e os impactos da 

sustentabilidade. 
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A sustentabilidade é um dos princípios do GRI (Global Reporting Iniciative) em que 

orienta na elaboração de relatórios contendo as medidas, a evidenciação e a prestação de 

contas aos stakeholders em relação desempenho organizacional em direção à meta do 

desenvolvimento sustentável. Na direção do triple bottom line: econômico, ambiental e social 

e da responsabilidade social corporativa (RSC).  Inclui na terceira geração deste relatório 

atualizações quanto ao impacto na comunidade. Todas as organizações têm algum impacto 

sobre a comunidade inserida. Essas interações são um componente importante do desempenho 

de sustentabilidade (GRI, 2010). 

Casos práticos da evidenciação ambiental de resíduos sólidos contribuem para o 

entendimento da teoria.  Cita-se a análise dos impactos ambientais do ciclo de vida útil dos 

pneus, as soluções podem ser encontradas no local e internacionalmente. No nível local, a 

principal questão é em que fase do ciclo de vida ambiental eficiente ganhos mais pode ser 

alcançada (VAN BEUKERING, JANSSEN, 2001). Os resultados indicam que, entre outras 

coisas, a maior parte do impacto ambiental global durante a vida útil de um pneu ocorre antes 

da eliminação. Este resultado implica que a ênfase nas políticas ambientais relacionadas com 

pneus deve passar da fase de resíduos para a fase de consumo. 

É estudo de Souza e Ribeiro (2004) a contabilidade ambiental na indústria madeireira 

e identificam a necessidade de investimentos ambientais no reaproveitamento dos resíduos 

sólidos da madeira. Indicam que os poluentes emitidos na atmosfera na queima dos resíduos 

sólidos não são contabilizados adequadamente. 

Neste estudo a avaliação do ciclo de vida pode ser definida como a compilação e 

avaliação dos fluxos de materiais e energia e dos potenciais impactos ambientais do ciclo de 

vida de um produto (EKVALL, 2000). Os gestores de resíduos sólidos urbanos têm uma 

perspectiva diferente, com foco na carga de produtos específicos ou fluxos de resíduos no 

sistema de gestão de resíduos sólidos urbanos como um todo, muitas vezes, a avaliação do 

ciclo de vida é utilizada para avaliar a validade da hierarquia dos resíduos na identificação das 

técnicas de manejo de resíduos com menos emissões e impactos ambientais (CLEARY, 2010) 

 

3.4 Terminologias contábeis 

 
No que diz respeito às terminologias contábeis apresentadas neste artigo capazes de 

evidenciar os impactos ambientais ressalta-se: ativos, passivos e notas explicativas.  
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3.4.1. Ativos 

 
O ativo é o potencial de contribuir para a geração de benefícios futuros, diretamente 

ou indiretamente para o fluxo de caixa ou equivalentes. O potencial pode ser uma parte 

produtiva das atividades operacionais. Este também pode ser conversível em caixa ou ter a 

capacidade de reduzir as saídas de caixas (IASB, 2010b, B1723). 

Martins (1972, p. 39) afirma que um elemento de ativo é caracterizado pelo potencial 

resultado econômico. Assim define o ativo como “futuro resultado econômico que se espera 

obter de um agente”. 

Para Stickney et al. (2001, p. 108) a definição de ativo é similar com USGAAP e 

IFRS, assim consideram um ativo como a probabilidade de futuro benefício econômico que 

uma empresa controla devido a evento passado ou transação. Como probabilidade entendem 

que pode ser uma expectativa razoável ou crença nas bases de evidências disponíveis. Para o 

reconhecimento de um ativo, é considerado (1) se a entidade tem a posse ou controle do 

direito de uso dele, (2) o direito de uso do item surge como um resultado de troca ou transação 

passada, e (3) o futuro beneficio econômico tem característica relevante de mensuração que 

pode ser quantificada com suficiente segurança.  

Outra definição de ativo é que são recursos disponíveis que irão gerar beneficio 

econômico no futuro, ou seja, mais dinheiro (MATIAS, 2007, P. 30). Souza, Ribeiro (2004) 

afirmam que todos os ativos relacionados ao meio ambiente podem ser contabilizados para 

evidenciar aos usuários os atos praticados pela entidade.  

 

3.4.2. Passivos 

 
Uma característica essencial dos passivos é a obrigação presente. Uma obrigação é o 

dever ou responsabilidade de executar ou agir de certa maneira. As imposições legais ou 

estatuárias são exemplos de obrigações (IASB, 2010b, B1724). 

Os capitais de terceiros ou passivo exigível são todas as fontes de recursos que não são 

originários da própria empresa ou sócios (MATIAS, 2007, P. 30). 

Hendriksen e Van Breda (1999) observa as características especificas de acordo com o 

Fasb: (i) a obrigação deve existir no presente; (ii) obrigações devem ser incluídas caso este 

sejam para a realização de pagamentos futuros; (iii) o sacrifício futuro deve ser provável, sem 
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a obrigação do valor certo; (iv) existir a expectativa de exigibilidade do pagamento numa data 

futura específica e (v) o beneficiário do pagamento deve ser conhecido até a data do 

pagamento. As obrigações não monetárias são passivos circulantes expressos em valores que 

podem variar, mas não sua quantidade ou qualidade. 

Quanto aos passivos ambientais são atribuídos ao controle, preservação, recuperação e 

gastos incorridos especificamente com o meio ambiente. Evidencia inclusive que diante da 

existência de ativos ambientais, surge também a figura do passivo ambiental respectivo. Com 

base na essência, é caracterizado os gastos gerados para controle e reversão dos impactos 

causados pelas atividades operacionais (SOUZA; RIBEIRO, 2004). A estimativa de valores é 

a maior dificuldade de determinar o valor dos passivos ambientais (KRAEMER, 2001). 

 

3.4.3. Notas explicativas 

 
Notas explicativas, notes (do inglês), contêm informação adicional as demonstrações 

financeiras. Proporciona descrições narrativas a cerca de algo que não se qualifica para o 

reconhecimento nas demonstrações financeiras. Dentre as obrigatoriedades das notas 

explicativas, presente no IAS 1 há a divulgação de valores não apresentados em nenhum outro 

lugar dos demonstrativos financeiros, mas que tenha alguma relevância para a compreensão 

destes.  (IASB, 2010a). 

As notas explicativas devem descrever as práticas contábeis e evidenciar os 

procedimentos incorretos eventualmente adotados. O objetivo é dar maior informação não 

facilmente identifica nos demonstrativos financeiros (PONTE; OLIVEIRA, 2004). 

Na visão de Hendriksen e Van Breda (1999) as notas explicativas tem ampliada seu 

uso nos relatórios financeiros aprimorando o processo de informação, divulgando mais 

abundantemente os eventos e dados financeiros. Alertam quanto à ênfase excessiva às notas 

explicativas como método de divulgação. As principais vantagens das notas explicativas 

segundo estes autores são: apresentar informação não-quantitativa; divulgar ressalvas e 

restrições de itens apresentados nos relatórios financeiros; divulgar detalhes não possíveis nas 

demonstrações financeiras e informar material quantitativo ou descritivo de importância 

secundária.  

 
4. Resultados 

4.1. Análise dos resultados: evidenciação ambiental a partir da informação ambiental 
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Em meio aos resultados auferidos nota-se que a entidade possui informações 

ambientais no que tange o transporte de resíduos sólidos em uma cidade catarinense no ano de 

2009. A respeito dessas informações verifica-se que o transporte de resíduos sólidos 

compreende o trajeto empresa, objeto de estudo, passando pelos domicílios ou 

estabelecimentos comerciais, praças, etc. até o centro de triagem, excluindo deste trajeto os 

gases dos caminhões que levam os resíduos até o aterro sanitário.  

É analisado o relatório da administração e as notas explicativas na busca de valores 

não-monetários no ano de 2009 e percebe-se que a entidade não divulga informações quanto 

aos gases emitidos durante o transporte. Na visão do IASB (2010a) a evidenciação das 

operações e das políticas cabe a entidade as considerações, seus usuários têm uma expectativa 

a respeito dos demonstrativos financeiros, para Jenkins e Yakovleva (2006) acrescenta que a 

evidenciação ambiental, ou seja, divulgar informações resultantes das interações com o meio 

ambiente. Portanto segundo estes autores a entidade que tem como principal objetivo realizar 

a coleta dos resíduos sólidos poderia evidenciar os impactos ambientais de suas operações. 

Gray et al (1995) atribui algumas regras para evidenciar iniciando pela avaliação dos impactos 

sociais e ambientais. O protocolo de Kyoto prevê o mecanismo de desenvolvimento limpo 

(MDL) como cita Voss et al (2010) na pesquisa da auditoria ambiental de resíduos sólidos.  

Muito embora tal entidade do estudo seja responsável por fazer a maior parte do 

manejo de resíduos sólidos da cidade catarinense, recolher o lixo (esta é a principal função 

social na perspectiva dos moradores, visitantes e turistas) é essencial em qualquer cidade 

brasileira. Agregando a isto, esta entidade poderia exibir mais engajamento social e ambiental 

apresentado informações de suas operações que tenham algum impacto, como é recomendado 

pela terceira geração do GRI (2010).  

O Gráfico 1 mostra a quantidade de quilometragem percorrida mensalmente em 2009 

para realizar o transporte dos resíduos sólidos urbanos por meio de caminhões movidos à 

diesel: 
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Gráfico 1. Quilometragem rodada de veículos a diesel utilizados no transporte de 
resíduos sólidos urbanos em 2009. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Visualiza-se que nos meses de abril a novembro os caminhões percorrem um trajeto 

menor, o que significa dizer que não fazem tantas vezes o mesmo roteiro por semana, com 

coletas, por exemplo, de três vezes por semana, desta forma em abril/2009 foi o mês com 

menor necessidade de trafegar pelas ruas e avenidas da cidade e recolher e transportar os 

resíduos sólidos urbanos até o centro de triagem. Nos meses de dezembro a março o pico 

entre o a maior quilometragem percorrida (janeiro) e a menor (abril) há um aumento de 41%. 

Justifica-se este aumento pela temporada de verão em que turistas e visitantes lotam a cidade 

a procura de praias, diversão e passeios de verão com eles advêm à quantidade de lixo 

produzido, e a assim o mesmo caminhão que no outono faz um roteiro (percurso estabelecido 

de coleta de resíduos sólidos) três vezes por semana, no verão duplica o número de dias por 

semana devido à demanda.  

Então, almejando um desenvolvimento sustentável da entidade, conforme sugere o 

GRI (2010), toda entidade tem algum impacto na sociedade inserida. Diante disto, apresenta-

se a quantidade em litros de óleo diesel consumido pelos caminhões durante a realização do 

transporte dos resíduos sólidos urbanos, ver Gráfico 1. 
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Este gráfico acompanha em termos gerais o Gráfico 2 com os grandes picos em janeiro 

e dezembro, algumas surpresas são os meses de outubro em que 162.580 km consumiram 

quase a mesma quantidade de diesel que o mês de julho. Outro espanto é o mês de novembro 

com o consumo bem elevado. Observando a entidade constata-se a precariedade nos cuidados 

com os veículos. Nesses períodos (outubro e novembro) são os meses do acordo coletivo dos 

trabalhadores, momentos de tensão, greves e paralisações. 
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 Gráfico 2. Consumo de diesel em 2009. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Estes fatos podem indicar pressa por parte dos trabalhadores para cumprir seus 

roteiros, esquecendo de todo o impacto ambiental inclusive econômico de tais atitudes. 

Explicando a conexão da integração das questões sociais, ambientais e econômicas, como já é 

citado pelo GRI (2010). 

Na sequência é exibido os gases emitidos durante o transporte dos resíduos sólidos 

urbanos por caminhão à óleo diesel. O método é o do Rabl (2002) suportado na metodologia 

deste artigo. O uso da média significa a operação matemática de considerar os valores do 

método multiplicado pela quantidade percorrida em quilômetros, os mínimos e máximos são 

os valores percentualmente de incerteza apresentados pelo método de Rabl (2002), conforme 

Tabela 2: 



Disclosure of environmental impacts within the agribusiness chain: a study on transport of solid 
 waste in a city in Santa Catarina 

Voss, B. de L; Pfitscher, E.D; Vicente, E.F.R; Ferreira, L.F. 
 

Custos e @gronegócio on line - v. 8, n. 3 – jul/Sep - 2012.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

105

 
Tabela 2. Gases emitidos durante o transporte de veículos diesel em 2009 (g) GERAL 

Gás Máximo Média Mínimo 
NOx 70.644.048 59,58% 54.341.575 59,81% 38.039.103 60,24% 
CO 19.595.901 16,53% 13.997.072 15,41% 8.398.243 13,30% 
NMVOC 10.168.461 8,58% 7.821.893 8,61% 5.475.325 8,67% 
SO2 8.398.243 7,08% 6.998.536 7,70% 5.598.829 8,87% 

CO2 3.964.980 3,34% 3.447.808 3,79% 2.930.637 4,64% 

CH4 2.140.729 1,81% 1.646.714 1,81% 1.152.700 1,83% 
PM 2.276.583 1,92% 1.626.130 1,79% 975.678 1,54% 
Formaldehyde 1.037.430 0,88% 741.021 0,82% 444.613 0,70% 
Benzene 270.885 0,23% 193.489 0,21% 116.093 0,18% 
Butadiene 61.752 0,05% 41.168 0,05% 20.584 0,03% 
BaP 19 0,00% 12 0,00% 6 0,00% 

 118.559.030 100% 90.855.421 100% 63.151.812 100% 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Os dados deparados estão ordenados pela porcentagem crescente da média dos gases 

mais emitidos (óxido de nitrogênio) para o menos emitido (benzopireno). A discussão neste 

trabalho é evidenciar os impactos ambientais no transporte do resíduos sólidos urbanos, dessa 

maneira, o mínimo de 38 toneladas de óxido de nitrogênio foram lançadas no ar em uma 

cidade catarinense no ano de 2009, assim como gases do efeito estufa como o CO2 

(aproximadamente 4 ton) e gases responsáveis pela chuva ácida SO2 (8 ton). Nesta 

composição a luz do referencial teórico com declarou a primeira ministra da Noruega em 

1987 que o padrão de desenvolvimento não pode continuar, este é o pilar para o 

desenvolvimento sustentável abordado pelo GRI (2010), sistematizado por Gray et al (1995) e 

sugerido por Jenkins e Yakovleva (2006). Estes gases são informações que devem compor o 

balanço de massa das emissões de poluentes da entidade. 

 

 

4.2. Análise dos resultados: terminologias contábeis - meios de divulgar 

 

Quanto às terminologias contábeis verifica-se o conceito de ativo, a potencialidade de 

contribuir para a geração de benefícios futuros (IASB, 2010b) não caberia para os gases 

encontrados neste estudo, pois não há indicação que esses gases tragam benefícios imediatos 

aos usuários. Sabe-se que a aplicabilidade na indústria é presente, porém estes gases para 

serem utilizados precisam do controle de pressão e armazenamento. Nada impede que estudos 

a cerca desse fato possa ser utilizados para diminuir a emissão de gases da atmosfera. 
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Como passivo entende-se um obrigação presente (IASB, 2010b) com exigibilidade de 

pagamento mesmo não-monetário (HENDRIKSEN; VAN BREDA, 1999), consonante os 

passivos ambientais são de difícil mensuração (KRAEMER, 2001), porém sua essência é o 

controle ou reversão dos impactos ambientais (SOUZA; RIBEIRO, 2004). Pode-se identificar 

que a natureza é o beneficiário desses pagamentos, incluem as pessoas, os animais e os 

vegetais. O controle, mesmo em valores não-monetários, constitui-se então de passivos 

ambientais. 

A divulgação dos gases emitidos durante o transporte dos resíduos sólidos urbanos 

pode ser mostrada através das notas explicativas, uma vez que, Hendriksen e Van Breda 

(1999) concordam com a vantagem das notas explicativas em apresentar informação não-

quantitativa como é o caso dos gases deste artigo, seus valores não são convertidos em moeda. 

O Quadro 1 resume as terminologias aplicadas no estudo: 

 

TERMINOLOGIAS 

Ativo Passivo Notas Explicativas 

Não é um ativo 
É um passivo, principalmente com 
o principal fornecedor: a natureza 

Pode ser divulgado em notas 
explicativas devido à sua natureza 

qualitativa, ou seja, não 
conversível imediatamente em 

valores monetários 

Quadro 1. Terminologias contábeis aplicadas ao estudo 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
A cerca da evidenciação ambiental, a entidade que opera com o manejo de resíduos 

sólidos pode demonstrar aos seus stakeholders como é impacto de sua operação no meio 

ambiente (JENKINS; YAKOVLEVA, 2006). Entende-se que a sustentabilidade requer 

desempenhos nas esferas econômica, social e ambiental (GRI, 2010). Dessa forma, caso a 

entidade divulgasse tais informações estaria considerando a natureza e as políticas de sua 

organização e percebendo o que os usuários dos demonstrativos financeiros esperam que seja 

evidenciado (IASB, 2010a, a314). 

 

5. Conclusões e Sugestões para Futuros Trabalhos 

 

Em resumo o artigo procura responder ao objetivo geral que é identificar como está 

evidenciado o impacto ambiental dos gases emitidos durante o transporte de resíduos sólidos 

numa empresa de catarinense em 2009. Nota-se que a divulgação ambiental dos gases 

emitidos durante o transporte de resíduos sólidos numa cidade catarinense em 2009 inexiste 
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nos demonstrativos financeiros incluindo as notas explicativas e nem em relatórios de 

sustentabilidade, assim, neste estudo procura-se levantar tais informações ambientais contidas 

nos relatórios internos e aplicando o método mostrando como poderia ser evidenciado esses 

gases durante o transporte do resíduos sólidos urbanos.  

Na primeira análise dos resultados pretendeu-se identificar a evidenciação ambiental 

possível diante dos impactos ambientais dos gases presentes no transporte de resíduos sólidos 

numa empresa catarinense. Encontrou-se que a entidade do estudo não divulga informações 

quanto aos gases emitidos durante o transporte dos resíduos sólidos quanto à luz da 

evidenciação ambiental fundamentada neste artigo. No entanto o estudo expõe os gases 

emitidos durante o transporte dos resíduos sólidos urbanos sendo eles: NOx, CO, NMVOC, 

SO2, CO2, CH4, partículas em suspensão, formaldeído, benzeno, butadieno e benzopireno. 

Em escala da média das maiores emissões, uma vez que, em se tratando de gases há 

evidência da incerteza de sua mensuração, os gases mais emitidos são óxido de nitrogênio, 

seguido do monóxido de carbono, compostos orgânicos voláteis excluindo-se o metano, 

dióxido de enxofre, dióxido de carbono e o metano. Sabe-se que as concentrações no ar de 

ozônio, CO, partículas em suspensão, SO2, NO2, O3 e chumbo podem causar doenças 

respiratórias (World Health Organization, 1999). Então é recomendável o gerenciamento dos 

gases emitidos durante o transporte, tomando medidas que diminuam estes impactos no meio 

ambiente. 

No ranking das maiores emissões de gases até o quinto colocado, considerando a 

coluna da média – Tabela 2– obtém-se o NOx com 54.341 toneladas, CO – 13.997 ton, 

NMVOC – 7.831 ton, SO2 – 6.998 ton e CO2 – 3.447 ton. 

As terminologias contábeis pode ser um meio para a evidenciação ambiental a partir 

das informações ambientais dos gases emitidos no transporte de resíduos sólidos urbanos. Os 

achados da pesquisa defrontam-se que a existência de passivos ambientais, sendo eles os 

gases emitidos durante o transporte e além de identificá-los como passivos estes podem ser 

divulgados pelas notas explicativas por serem valores não-monetários.  A emissão dos gases 

na atmosfera sem o adequado controle pode ocasionar problemas na saúde de pessoas e 

animais, os seres vegetais podem não suportar tantos gases. Nota-se a aplicabilidade de alguns 

gases neste estudo como o caso do benzeno para a fabricação de brinquedos, construção civil, 

eletrodomésticos, detergentes, fertilizantes e outros (COFIC, 2010). 
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Aplicando o método os resultados não são convencionais para o os valores monetários 

da contabilidade, pois refletem medidas em gramas (g) ou toneladas (ton) com variações de 

máximos e mínimos devido à volatilidade dos gases.  

Sugere-se a entidade refletir sobre a questão do desenvolvimento sustentável. A 

evidenciação ambiental pode auxiliar na avaliação, controle e preservação do meio ambiente. 

Com o uso da contabilidade é possível identificar e apresentar aos stakeholders as 

informações de cunho ambiental por meio de notas explicativas ou outros relatórios como é o 

caso do GRI que possuem a preocupação com a sustentabilidade. 

Próximas pesquisas podem estudar outras formas de responder a pergunta desta 

pesquisa, incluindo outros autores e metodologias que versem sobre a questão do impacto 

ambiental no transporte. Incluir outras terminologias contábeis que possam contribuir para a 

evidenciação ambiental. 
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