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RESUMO 

O objetivo do presente trabalho é identificar o grau de conhecimento dos estudantes de 

Ciências Contábeis sobre a Contabilidade Ambiental em relação a quatro diferentes 

abordagens: gestão ambiental e normas ambientais; conceitos, objetivos e estrutura da 

Contabilidade Ambiental; aplicação prática da Contabilidade Ambiental e evidenciação da 

Contabilidade Ambiental. Organizou-se um questionário baseado na pesquisa de Maciel et al. 

(2009) complementado com assertivas relacionadas com o tema Contabilidade Ambiental 

pesquisadas na literatura (Ribeiro, 2006; Tinoco & Kraemer, 2008). A amostra é composta de 

281 estudantes, matriculados em quatro Instituições de Ensino Superior (IES). Para a análise 

dos resultados, utilizou-se a estatística descritiva e o teste não paramétrico Mann Whitney, 

aplicado para os grupos independentes, que foram: estudantes de instituições públicas e 

privadas; estudantes do penúltimo ano e do último ano de curso; estudantes com e sem 

experiência profissional na área contábil e estudantes que tiveram acesso a conteúdos de 

Contabilidade Ambiental durante a graduação e os que não o tiveram. Os resultados obtidos 

indicaram que os estudantes possuem baixo grau de conhecimento sobre a Contabilidade 

Ambiental e, de modo geral, constatou-se que não existem diferenças significativas no grau de 

conhecimento dos estudantes sobre a Contabilidade Ambiental, para os grupos pesquisados. 

Espera-se que a pesquisa contribua para que as IES avaliem a necessidade de inserirem, na 

estrutura curricular dos cursos de graduação em Ciências Contábeis, disciplinas relacionadas 

com a Contabilidade Ambiental, com vistas a atender a uma melhor qualificação do 

profissional contábil em relação ao tema. 

 

Palavras-chave: Ensino; Gestão ambiental; Informação socioambiental. 

 

Área Temática: Educação e Pesquisa em Contabilidade 

1 INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento da sociedade intensificou a exploração do meio ambiente para 

atender às necessidades do homem. Assim, a excessiva degradação do meio ambiente, a 
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poluição e a redução dos recursos naturais têm sido objeto de crescente preocupação social e 

econômica (TINOCO; KRAEMER, 2008; SOUZA, 2006).  

As organizações são impulsionadas a desenvolver programas para reduzir o impacto 

causado ao meio ambiente em suas atividades, pois a sociedade cada vez mais passa a exigir 

ações que estabeleçam a preservação dos recursos naturais, com vistas a atender à 

responsabilidade socioambiental (SANTOS et al. 2001). A evidenciação das informações 

relativas à responsabilidade social das empresas ativas no mercado ainda é incipiente em 

nosso país, principalmente no que envolve a utilização de recursos naturais (TINOCO; 

KRAEMER, 2008).  

Nesse contexto, segundo Ribeiro (2006), a participação da contabilidade ocorre na 

medida em que ela registra os eventos de natureza ambiental que causam impactos 

significativos na situação econômico-financeira das empresas. A Contabilidade Ambiental 

surge como a segregação da contabilidade tradicional, pois é crescente a busca dos usuários 

por informações socioambientais junto às empresas (MACIEL et al. 2009). 

A Contabilidade Ambiental é um tema de pesquisa, no Brasil, desde o início da década 

de 1990. Dentre as diversas abordagens, destaca-se o ensino da Contabilidade Ambiental nos 

cursos de graduação, ou seja, questiona-se sobre o conhecimento dos profissionais de 

contabilidade acerca da disciplina de Contabilidade Ambiental (CALIXTO, 2006). Como 

exemplo, na pesquisa realizada por Maciel et al. (2009), os autores identificaram o baixo grau 

de conhecimento dos estudantes de Pós-Graduação sobre as características acerca da 

Contabilidade Ambiental no estado de Pernambuco. 

Nesse sentido, a presente pesquisa procura investigar o grau de conhecimento dos 

estudantes de Ciências Contábeis sobre a Contabilidade Ambiental, em relação a quatro 

diferentes abordagens: gestão ambiental e normas ambientais; conceitos, objetivos e estrutura 

da Contabilidade Ambiental; aplicação prática da Contabilidade Ambiental; e evidenciação da 

Contabilidade Ambiental. 

Para atender ao objetivo, utilizou-se a pesquisa descritiva, por meio de levantamento 

de dados com a aplicação de um questionário que foi construído com base na pesquisa de 

Maciel et al. (2009) e complementado com assertivas relacionadas com o tema Contabilidade 

Ambiental, pesquisados na literatura (RIBEIRO, 2006; TINOCO; KRAEMER, 2008).  

A justificativa para a realização do presente estudo deve-se à constatação de que, por 

meio da evolução de conhecimentos, discussão em sala de aula e do aprendizado teórico e 

prático, a Contabilidade Ambiental poderá alcançar a qualidade de sua aplicação pelos 

profissionais contábeis (CALIXTO, 2006). Diante dos resultados da pesquisa, será possível 

inferir como os estudantes de Ciências Contábeis das instituições analisadas estão preparados 

em relação aos conhecimentos referentes à Contabilidade Ambiental, o que se reflete em sua 

atuação profissional quanto à evidenciação das informações socioambientais. 

 Esta pesquisa foi estruturada em cinco seções, incluindo esta introdução. A segunda 

seção trata da fundamentação teórica, a qual aborda conceitos e características da 

Contabilidade Ambiental e a apresentação dos estudos correlatos concernentes ao tema. Já a 

seção seguinte, traz informações pertinentes à metodologia utilizada para realização da 

pesquisa. A quarta seção contempla os resultados da pesquisa por meio da análise dos dados 

coletados. Por fim, na quinta seção, são apresentadas as considerações finais. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

A revisão da literatura subdivide-se em três tópicos, primeiramente, definem-se 

aspectos da Contabilidade Ambiental, como conceitos, características e objetivos. 
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Posteriormente, é discutida a evidenciação das informações contábeis ambientais. Por fim, 

apresenta-se o ensino da contabilidade ambiental no curso de Ciências Contábeis. 

 

2.1 Conceitos e Características da Contabilidade Ambiental 

 

As organizações, atualmente, estão inseridas em um ambiente que enfrenta constantes 

mudanças. As questões ambientais são discutidas em todo o mundo, e envolvem as empresas, 

os governos e os indivíduos, assim, cresce a preocupação com a preservação ambiental e a 

sustentabilidade (MACIEL et al. 2009). 

Nesse cenário, surge a Contabilidade Ambiental, que é uma ramificação da 

Contabilidade Financeira. A ênfase à Contabilidade Ambiental foi dada em 1998, quando se 

finalizou o “Relatório financeiro e contábil sobre o passivo e custos ambientais”, elaborado 

pelo grupo ISAR (United Nations Intergovernamental Working Group of Experts on 

International of Accounting and Reporting), um grupo de trabalho intergovernamental das 

Nações Unidas de Especialistas em Padrões Internacionais de Contabilidade e Relatórios 

(GARCIA; OLIVEIRA, 2009). 

 Segundo Bergamini (1999, p. 3), a Contabilidade Ambiental possui como objetivo: 

 
registrar as transações da empresa que impactam o  meio ambiente e os efeitos das 

mesmas que afetam, ou deveriam afetar, a posição econômica e financeira dos 

negócios da empresa, devendo assegurar que: a) os custos, os ativos e os passivos 

ambientais estejam contabilizados de acordo com os princípios fundamentais da 

contabilidade ou, na sua ausência, com as práticas contábeis geralmente aceitas; e b) 

o desempenho ambiental tenha a ampla transparência de que os usuários da 

informação contábil necessitam. 

 

 Para o fornecimento desse tipo de informação, torna-se necessário, a classificação dos 

elementos patrimoniais ambientais, que, segundo Braga (2009) compreendem Ativos, 

Passivos e Patrimônio Líquido Ambiental. Para complementar as classificações patrimoniais 

ambientais, Tinoco e Kraemer (2008) incluíram os custos/despesas e receitas ambientais que 

afetam o resultado patrimonial da empresa. 

 Por ativos ambientais, entende-se “todos os bens e direitos possuídos pelas empresas, 

que tenham capacidade de geração de benefício econômico em períodos futuros e que visem à 

preservação, proteção e recuperação ambiental” (RIBEIRO, 2006, p. 61).  

Conforme ressaltado por Costa e Marion (2007), a grande dificuldade da 

Contabilidade Ambiental é que ainda não há uma uniformidade nas definições dos termos 

utilizados, uma vez que são poucos os estudos que tratam do tema. Para Kraemer (2003), o 

passivo ambiental é toda obrigação contraída voluntária ou involuntariamente decorrente de 

agressões ao meio ambiente e consiste no valor dos investimentos necessários para recuperá-

lo, bem como os benefícios econômicos e resultados que serão sacrificados para preservá-lo e 

protegê-lo. 

De acordo com Albuquerque et al. (2007, apud MACIEL et al. 2009, p. 145), “o 

Patrimônio Líquido Ambiental, por sua vez, é constituído pelo capital acumulado dos 

proprietários do empreendimento, sendo representado pelo conjunto dos ativos e passivos 

ambientais”. Para complementar, Braga (2009, p. 52) enfatiza que parte desse capital da 

empresa “pode ser aplicado no meio ambiente através de ações para prevenir ou recuperar 

danos e, também, para formar reservas para contingências ambientais”. 

Segundo Tinoco e Kraemer (2008), os custos e despesas ambientais são todos os 

gastos relacionados com a preservação e gerenciamento do meio ambiente no processo 
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produtivo da empresa. Quando aplicados diretamente na produção, esses gastos são 

classificados como custos e, se forem aplicados de forma indireta, o gasto é apropriado como 

despesa operacional. Esses autores classificam os custos ambientais em: 

 
Custos externos: são os custos que podem incorrer como resultado da produção 

ou existência da empresa...por exemplo: danos na propriedade de outros, danos 

econômicos a outros e danos aos recursos naturais. 

Custos internos: são os custos que estão relacionados diretamente com a linha 

de frente da empresa, e incluem os custos de prevenção ou manutenção e são 

fáceis de serem identificados (TINOCO; KRAEMER, 2008, p. 174). 

 

Tinoco e Kraemer (2008) explanam, em sua obra, alguns exemplos de receitas 

ambientais, entre as quais, destacam-se: as decorrentes de prestação de serviços 

especializados em gestão ambiental; venda de produtos elaborados a partir de sobras de 

insumos do processo produtivo; venda de produtos reciclados; receita de aproveitamento de 

gases e calor; redução do consumo de matérias-primas e redução do consumo de energia. 

A implementação de um sistema para gestão ambiental requer desenvolver uma 

política sustentável que preserve o meio ambiente e não com o objetivo de gerar receita. 

Porém, Santos et al. (2001) destacam que a empresa pode tirar proveitos econômicos desse 

processo por meio da geração de receitas provenientes da efetiva gestão ambiental.  

 

2.2 Evidenciação da Contabilidade Ambiental 
 

 No Brasil, as empresas não são obrigadas por lei a divulgar os seus gastos e 

investimentos ambientais, o que dificulta os estudos e a análise sobre o tema, além de não 

evidenciar a real situação patrimonial das entidades (CALIXTO, 2006). 

Mesmo não sendo obrigatória a divulgação das informações socioambientais, as 

empresas que as evidenciam, com maior frequência e formato adequado, demonstram, perante 

a sociedade, a ética e a transparência, o que gera a confiabilidade aos diversos usuários das 

informações (BARBOZA; CONCEIÇÃO, 2010). 

 Neste contexto, normalmente as organizações utilizam da evidenciação contábil para 

apresentar seus resultados por meio das demonstrações e relatórios contábeis, que tem como 

objetivo principal comunicar aos seus usuários informações, a fim de orientar a tomada de 

decisão. Essas informações deverão ser úteis, relevantes, precisas e fornecidas em tempo 

hábil, para permitir uma compreensão satisfatória de todos os elementos contábeis que 

possam influenciar as decisões (DALMÁCIO; PAULO, 2004). 

Paiva (2003, p. 45) afirma “que devem ser evidenciados todos os gastos e provisões 

efetuados com o meio ambiente, além de todas as situações relacionadas diretamente com a 

natureza que possam prejudicar os interesses dos acionistas ou comprometer a continuidade 

da empresa e da sociedade”. 

Costa e Marion (2007), em pesquisa que realizaram, verificaram que não existe uma 

uniformidade na evidenciação das informações contábeis feita pelas entidades, dificultando a 

comparabilidade, a análise e, até mesmo, a confiabilidade dessas informações ambientais 

fornecidas aos usuários. Segundo os autores, algumas empresas elaboram seus próprios 

modelos de balanços ambientais, uma vez que, não existe uma padronização por meio do 

órgão regulador sobre qual a forma adequada de evidenciar os impactos ambientais ou não há 

obrigatoriedade de seguir um modelo predefinido. As empresas ainda não estão conscientes e 

não possuem parâmetros definidos para evidenciar as informações ambientais aos usuários 

por meio dos relatórios. 
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Na opinião de Machado (2002, p. 28), no que se refere ao estudo da evidenciação de 

itens econômico-ambientais, “há uma grande deficiência das normas e procedimentos atuais 

aplicáveis a esta nova realidade enfrentada pelas empresas”. Portanto, como as entidades não 

possuem um modelo padronizado a seguir ou pronunciamentos aplicáveis, elas optam por 

evidenciar conforme seu entendimento ou por não divulgar os itens que se referem ao controle 

ambiental. 

 

2.3 O Ensino da Contabilidade Ambiental no Curso de Ciências Contábeis 

 

Atualmente, em nosso país, a educação contábil tem sido tema de constantes debates e 

estudos, principalmente, pela expansão do ensino superior na década de 1999, com o 

redirecionamento educacional dado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 

LDBEN (1996). Nos cursos de graduação em Ciências Contábeis, o número de matrículas é 

crescente, passou de 97.223, em 1991, para 235.274, em 2009, representando um crescimento 

de 142% (MEC/INEP, 2012). 

A adequação na formação acadêmica torna-se um desafio para as Instituições de 

Ensino Superior (IES), no sentido de formar profissionais que saibam enfrentar situações 

complexas e inesperadas, interagindo com pessoas, sabendo geri-las e trabalhando em equipe. 

Tais mudanças têm estimulado um repensar da atuação dos profissionais contábeis em seus 

diversos papéis e responsabilidades (VASCONCELOS et al. 2007). 

Nesse panorama, vários temas são pesquisados na educação contábil, e o presente 

estudo foca no ensino da Contabilidade Ambiental, que, apesar de representar um tema 

recente, é um campo dinâmico e que demanda esforços para sua inserção nos cursos de 

Ciências Contábeis.  

 Nessa perspectiva, Calixto (2006) verificou o grau de inserção da disciplina 

Contabilidade Ambiental na matriz curricular dos cursos de graduação em Ciências Contábeis 

disponibilizados por universidades brasileiras. Os resultados do estudo indicaram que a 

disciplina é oferecida por um número reduzido de universidades (9,8% das brasileiras), um 

percentual irrisório, quando comparado com o número de instituições de Ensino Superior 

estabelecidas no País. Os coordenadores de curso, participantes da pesquisa, indicaram que 

essa disciplina é importante na formação dos acadêmicos, sendo que a maior dificuldade, para 

incluí-la nos cursos de Ciências Contábeis, é a adaptação da matriz curricular no sentido de 

atender a uma série de temas emergentes relevantes para a formação do contador. 

O estudo feito por Varelo et al. (2011) também buscou identificar o oferecimento 

dessa disciplina pelas Instituições de Ensino Superior no Brasil. Os autores partiram da 

premissa de que a Contabilidade Ambiental é um novo paradigma para os gestores que 

necessitam de novas informações. Nesse sentido, constatou-se o baixo grau de inclusão dessa 

disciplina no currículo dos futuros contadores e a necessidade das IES disseminar a visão da 

importância de inovar o conhecimento do profissional contábil. 

Na pesquisa desenvolvida por Maciel et al. (2009), que motivou o presente estudo, os 

autores evidenciaram o baixo grau de conhecimento dos contadores sobre a Contabilidade 

Ambiental e a falta de interesse desses profissionais em se especializar nessa área. Assim, os 

autores destacam a necessidade de uma reflexão relativa à preparação dos profissionais de 

contabilidade, especialmente, em relação à área ambiental. 

Marques, Schultz e Hofer (2009) também pesquisaram o nível de conhecimento dos 

alunos do Curso de Ciências Contábeis em duas instituições de ensino superior, sobre os 

conceitos de Contabilidade Ambiental e a evolução do conhecimento sobre o tema durante o 

curso. Os resultados indicaram que houve um aumento de respostas corretas dos alunos, 
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conforme se avançam as fases do curso, porém, com correlações baixas. O desempenho não 

foi significativamente maior entre alunos com experiência profissional ou entre alunos que 

tiveram contato com materiais relacionados com a Contabilidade Ambiental. 

Nesse mesmo contexto, Carvalho et al. (2010) realizaram um estudo, a fim de 

identificar qual o interesse dos estudantes de Ciências Contábeis pela área de Contabilidade 

Ambiental. A pesquisa indicou que grande parte dos discentes julga importante as disciplinas 

dessa área. Contudo, constatou-se que há pouco interesse, por parte destes em atuar nesse 

campo. 

Linhares, Cunha e Colares (2012) investigaram o grau de conhecimento sobre a 

Contabilidade Ambiental dos profissionais de auditoria pertencentes às quatro maiores 

empresas contábeis especializadas em auditoria e consultoria do mundo (Big4), visto que estes 

são responsáveis por avaliarem a fidedignidade das demonstrações contábeis. Os resultados 

do estudo foram comparados com os achados na pesquisa de Maciel et al. (2009), os autores 

verificaram que não houve nenhuma melhoria em relação ao nível de conhecimento acerca do 

tema, uma vez que o percentual de erros apresentados foi o mesmo daquele evidenciado no 

estudo com os alunos de Pós-Graduação.  

 Analisando os estudos correlatos que trataram do tema ensino da Contabilidade 

Ambiental no curso de Ciências Contábeis, percebe-se que os resultados são convergentes em 

relação ao baixo conhecimento da Contabilidade Ambiental pelos alunos e profissionais 

contábeis que estão atuando no mercado. Tal fato reforça que o tema deve ser tratado com 

maior ênfase nas estruturas curriculares do curso, proporcionando, ao futuro profissional de 

contabilidade, qualificação necessária para atuar com a Contabilidade Ambiental. 
 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Considerando a tipologia de pesquisa, este trabalho classifica-se como descritivo, que, 

de acordo com Gil (2002), objetiva descrever as características de determinada população ou 

fenômeno, com o estabelecimento de relação entre as variáveis. Neste estudo, visa-se 

descrever o grau de conhecimento dos estudantes de Ciências Contábeis sobre a 

Contabilidade Ambiental. 

A abordagem metodológica a ser delineada será a quantitativa, que de acordo com 

Beuren (2008), é caracterizada por utilizar instrumentos estatísticos, na coleta de dados e no 

tratamento de seus resultados. E quanto aos procedimentos técnicos, recorreu-se ao 

levantamento dos dados, e utilizou-se a interrogação direta aos discentes por meio da 

aplicação de um questionário. Os estudantes participantes da pesquisa estavam matriculados 

no curso de graduação em Ciências Contábeis em quatro Instituições de Ensino Superior 

(IES), sendo três particulares e uma pública, localizadas no interior do estado de Minas 

Gerais. 

O instrumento empregado nesta pesquisa foi baseado na pesquisa de Maciel et al. 

(2009) e complementado com assertivas relacionadas com o tema Contabilidade Ambiental 

pesquisados na literatura (RIBEIRO, 2006; TINOCO; KRAEMER, 2008). O questionário foi 

dividido em duas partes, a primeira apresenta questões referentes à caracterização do 

respondente e a segunda contempla 15 assertivas pertencentes a quatro grupos, que são: 

‘gestão ambiental e normas ambientais’; ‘conceitos, objetivos e estrutura da Contabilidade 

Ambiental’; ‘aplicação prática da Contabilidade Ambiental’ e ‘evidenciação da Contabilidade 

Ambiental’. O estudante deveria analisar os itens propostos e indicar se as assertivas estavam 

corretas, incorretas ou desconhecia a resposta, o instrumento completo utilizado na pesquisa é 

apresentado no Apêndice A. 
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3.1 Coleta de Dados e Participantes 

 

Inicialmente, foi aplicado um pré-teste do instrumento de pesquisa a um grupo de dez 

alunos, para analisar a compreensibilidade das questões e, após os ajustes, iniciou-se a coleta 

de dados. O processo começou pelo agendamento de uma data e horário com os 

coordenadores do curso de graduação Ciências Contábeis, das quatro instituições de ensino 

participantes da pesquisa, para a aplicação do questionário.  

Assim, para a aplicação do questionário, contou-se com o apoio dos coordenadores de 

curso, foi solicitada a autorização do professor para que os estudantes participantes 

respondessem ao questionário em sala de aula, e, antes de responder, os participantes 

assinaram um termo de consentimento esclarecido, que indicava o objetivo do estudo e 

assegurava o sigilo das informações coletadas. 

A amostra da pesquisa foi composta de 281 estudantes matriculados no penúltimo e 

último ano do curso de Ciências Contábeis de quatro diferentes instituições de ensino 

localizadas no interior de Minas Gerais. A coleta dos dados foi realizada no mês de junho de 

2012. As turmas participantes nas IES privadas foram 5º, 6º, 7º e 8º período, pois a duração 

do curso é de 4 anos. Já na IES pública, foram as turmas do 7º, 8º, 9º e 10º período, pois o 

curso consta de 5 anos de duração. 

Segundo Gil (2002), após a coleta de dados feita pelo levantamento com interrogação 

direta a um grupo significativo de pessoas, a próxima etapa refere-se à análise quantitativa por 

meio de técnicas estatísticas para obtenção das conclusões correspondentes aos dados 

levantados. 

Para a análise dos dados, na primeira etapa, utilizou-se a estatística descritiva para a 

caracterização dos respondentes e para avaliar o percentual de questões corretas e incorretas 

assinaladas pelos estudantes, referentes à Contabilidade Ambiental.  

Na segunda etapa, aplicou-se, também, o teste estatístico não paramétrico de Mann-

Whitney, por meio do software SPSS (Statistics Package for Social Sciences). A escolha do 

método deve-se ao fato de a distribuição dos dados coletados não atenderem aos pressupostos 

de normalidade, esse teste é usado para testar se duas amostras independentes foram retiradas 

de populações com médias iguais. Foi considerado para as análises um nível de significância 

de 5%. 

 A análise dos resultados foi organizada considerando as quatro diferentes abordagens 

avaliadas na pesquisa, sendo: ‘gestão ambiental e normas ambientais’; ‘conceitos, objetivos e 

estrutura da Contabilidade Ambiental’; ‘aplicação prática da Contabilidade Ambiental’ e 

‘evidenciação da Contabilidade Ambiental’, as quais remetem ao objetivo do trabalho. 

 Além disso, para aplicação do teste de Mann-Whitney, afim de testar duas amostras 

independentes, as hipóteses foram testadas em relação a quatro grupos de análise, sendo eles: 

estudantes de instituições públicas e privadas; estudantes do penúltimo e do último ano de 

curso; estudantes com e sem experiência profissional na área contábil e estudantes que 

tiveram acesso a conteúdos de Contabilidade Ambiental durante a graduação e os que não 

tiveram acesso. 
 

4 ANÁLISE E DISCUSTÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 
 

4.1 Perfil dos Respondentes 

 A primeira parte do questionário teve como objetivo avaliar o perfil dos respondentes, 

a Tabela 1 expõe os resultados encontrados. 
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Tabela 1: Perfil do respondente 
Sexo Período Matriculado 

Feminino 66,55% Masculin

o 

33,45% Penúltimo Ano 50,18% Último Ano 49,82% 
Idade Experiência profissional na área contábil 

Até 19 anos 1,78% Possui 45,55% Não possui  54,45% 
Entre 19 e 24 anos 56,58% Acesso à Contabilidade Ambiental durante a graduação 

em Ciências Contábeis Entre 25 e 29 anos 23,49% 
Entre 30 e 35 anos 11,39% Teve acesso 17,44% Não teve acesso 82,56% 
Mais de 35 anos 6,76% Tipos de acesso aos conteúdos de Contabilidade 

Ambiental na graduação 

 

Instituição de Ensino 
Pública 46,08% Privada 53,02% Disciplina de Contabilidade Ambiental 16,97% 

Contato por meio de artigos, revistas, 

palestras, congressos, etc. sobre o tema 

Contabilidade Ambiental 

Tópicos de C.A. tratados em outras disciplinas 45,28% 
Trabalhos de pesquisa 28,31% 
Outras formas   9,44% 

Sim 36,30% Não 63,70% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 Constatou-se que o maior percentual (66,50%) dos respondentes são do sexo feminino 

e a faixa etária predominante foi de estudantes entre 19 e 24 anos (56,58%), apontando um 

perfil mais jovem de estudantes participantes da pesquisa. 

 Na Tabela 1, é possível verificar os percentuais de respondentes por IES (pública ou 

privada); período matriculado; experiência profissional na área contábil; acesso aos conteúdos 

de Contabilidade Ambiental na graduação e tipos de acesso à Contabilidade Ambiental. 

Importante ressaltar que 81,14% dos estudantes de Ciências Contábeis afirmaram não ter tido 

acesso aos conteúdos de Contabilidade Ambiental no curso de graduação. 

 Questionou-se aos estudantes se já tiveram contato por meio de artigos, revistas, 

palestras, congressos, etc. sobre o tema Contabilidade Ambiental, e 63,7% indicaram que não, 

o que demonstra o pequeno grau de interesse dos discentes em relação ao tema. 

 

4.2 Grau de Conhecimento sobre a Contabilidade Ambiental 

 

4.2.1 Análise descritiva  

 

 Conforme abordado anteriormente, na segunda parte do questionário, foram 

apresentadas 15 assertivas aos estudantes, correspondendo aos quatro grupos relacionados 

com o tema em estudo. As questões deveriam ser classificadas como corretas, incorretas e 

acrescentou-se a opção “desconheço” para que fosse possível analisar não apenas o grau de 

assertividade das respostas, mas também o grau de conhecimento, dando a opção ao estudante 

de não responder e admitir não conhecer sobre o assunto tratado. 

Na Tabela 2, apresentam-se os percentuais de acertos e erros de cada questão, 

separadas pelos grupos de análise. Em relação às respostas assinaladas como “desconheço”, 

classificou-se como “incorretas”. 

 



 

 

9 

 

Tabela 2: Grau de conhecimento sobre a Contabilidade Ambiental 

Categorias de Análise 

Assertivas  

Corretas Incorretas  

% % 

Gestão Ambiental e Normas Ambientais   

Questão 1 68,33 31,67 

Questão 2 30,25 69,75 

Questão 8 42,35 57,65 

Questão 15 24,91 75,09 

Conceitos, Objetivos e Estrutura da Contabilidade Ambiental   

Questão 4 8,54 91,46 

Questão 5 45,55 54,45 

Questão 10 26,33 73,67 

Questão 13 49,47 50,53 

Aplicação Prática da Contabilidade Ambiental   

Questão 3 24,91 75,09 

Questão 6 48,40 51,60 

Questão 9 28,83 71,17 

Questão 14 20,64 79,36 

Evidenciação da Contabilidade Ambiental   

Questão 7 40,57 59,43 

Questão 11 51,60 48,40 

Questão 12 27,76 72,24 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Verificou-se que os percentuais de erros foram maiores do que os acertos, dentre as 15 

assertivas respondidas pelos estudantes. Porém, vale ressaltar que a questão 1 do grupo de 

‘gestão ambiental e normas ambientais’ e a questão 11 do grupo ‘evidenciação da 

Contabilidade Ambiental’, tiveram um percentual acima de 50% de acertos (68,33% e 

51,60%, respectivamente). Tais questões referiam-se às práticas ambientais apropriadas que 

podem implicar a redução de custos, por meio da melhoria da eficiência dos processos, 

redução de consumos (matéria-prima, água, energia), minimização do tratamento de resíduos 

e efluentes e diminuição de prêmios de seguros, multas etc. e ao impacto das atividades 

empresariais no meio ambiente que devem ser evidenciado pela contabilidade. 

 Os resultados encontrados evidenciaram o baixo domínio do tema Contabilidade 

Ambiental entre os estudantes de graduação em Ciências Contábeis, convergente com os 

resultados apresentados na pesquisa realizada por Maciel et al. (2009) com os estudantes de 

Pós-Graduação e o estudo desenvolvido por Linhares, Cunha e Colares (2012) envolvendo os 

auditores. 

 

4.2.2 Resultados do Teste Não-Paramétrico 

 

Conforme abordado na metodologia, aplicou-se o teste estatístico não-paramétrico     

(Mann-Whitney) de diferença de médias, para a análise dos resultados. Os testes foram 

conduzidos com base nas seguintes hipóteses: 

 

H0: a probabilidade da mediana atribuída ao conhecimento dos estudantes de Ciências 

Contábeis sobre a Contabilidade Ambiental não possui diferença estatisticamente significativa 

entre os grupos de respondentes analisados; 
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H1: a diferença entre as medianas atribuídas ao conhecimento dos estudantes de Ciências 

Contábeis sobre a Contabilidade Ambiental, para os diferentes grupos, é estatisticamente 

significativa. 
 

A seguir, expõem-se os resultados da comparação referente ao conhecimento da 

Contabilidade Ambiental envolvendo as quatro categorias de análise apresentadas 

anteriormente. A Tabela 3 registra a comparação de conhecimento sobre a Contabilidade 

Ambiental entre os estudantes de instituições pública e privada. 

 

Tabela 3: Comparação do conhecimento sobre a Contabilidade Ambiental – Estudantes de 

Instituições pública e privada 

Teste Não paramétrico (Mann-Whitney) 

Categorias de Análise Zc Sig.  (2-tailed) 

Gestão Ambiental e Normas Ambientais   

Questão 1 -0,767 0,443 

Questão 2 -1,581 0,114 

Questão 8 -4,774 0,000** 

Questão 15 -2,234 0,025** 

Conceitos, Objetivos e Estrutura da Contabilidade Ambiental   

Questão 4 -1,289 0,197 

Questão 5 -0,219 0,827 

Questão 10 -0,609 0,543 

Questão 13 -0,450 0,653 

Aplicação Prática da Contabilidade Ambiental   

Questão 3 -1,593 0,111 

Questão 6 -0,214 0,830 

Questão 9 -1,997 0,046** 

Questão 14 -0,454 0,065 

Evidenciação da Contabilidade Ambiental   

Questão 7 -2,966 

-0,352 
0,003** 

Questão 11 0,725 

Questão 12 -2,333 0,020** 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Nota: A média das categorias foi obtida por meio do cálculo da média aritmética de cada variável (assertiva) 

proposta, considerando as respostas corretas e incorretas. O teste estatístico foi efetuado no software SPSS. (** 

significância de 5%). 

 

 

Comparando os resultados das IES, observa-se que média do conhecimento dos alunos 

não foi estatisticamente diferente, para as questões 1 e 2 (gestão ambiental e normas 

ambientais), para as questões 4, 5, 10 e 13 (conceitos, objetivos e estrutura da Contabilidade 

Ambiental), questões 3, 6 e 14 (aplicação prática da Contabilidade Ambiental) e questão 11 

(evidenciação da Contabilidade Ambiental). Tais resultados apontam que, mesmo estudando 

em diferentes IES, os alunos parecem possuir conhecimentos similares sobre a Contabilidade 

Ambiental para as questões descritas acima. 

Oportuno ressaltar que, nas categorias ‘conceitos, objetivos e estrutura da 

Contabilidade Ambiental’ e ‘aplicação prática da Contabilidade Ambiental’, indica-se a maior 

similaridade entre as IES públicas e privadas, em relação ao conhecimento dos estudantes 

sobre a Contabilidade Ambiental. 
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As questões 7, 8, 9, 12 e 15 revelaram diferenças estatisticamente significativas (em 

nível de significância de 5%), ou seja, a diferença foi significativa para estas questões, 

indicando diferenças de conhecimentos para os estudantes das IES públicas e privadas. 

Destaca-se que, considerando os dois grupos de estudantes investigados e os 

resultados observados, o conhecimento sobre a Contabilidade Ambiental não apresenta 

diferenças para a maioria das questões apresentadas (3, 4, 5, 6, 10, 11, 13 e 14), o que 

permitiu inferir a aceitação da hipótese nula (H0). Já para as questões 7, 8, 9, 12 e 15, 

observaram-se diferenças de conhecimento para os dois grupos, indicando a rejeição da 

hipótese alternativa (H1). 

A Tabela 4 exibe a comparação de conhecimento sobre a Contabilidade Ambiental 

entre os estudantes do penúltimo e do último ano do curso de Ciências Contábeis. 

 

Tabela 4: Comparação do Conhecimento sobre a Contabilidade Ambiental – Estudantes do 

penúltimo ano e do último ano 

Teste Não paramétrico (Mann-Whitney) 

Categorias de Análise Zc Sig.  (2-tailed) 

Gestão Ambiental e Normas Ambientais   

Questão 1 -0,455 0,649 

Questão 2 -0,803 0,422 

Questão 8 -0,942 0,346 

Questão 15 -2,333 0,020** 

Conceitos, Objetivos e Estrutura da Contabilidade Ambiental   

Questão 4 -3,081 0,002** 

Questão 5 -1,320 0,187 

Questão 10 -2,409 0,016** 

Questão 13 -2,167 0,030** 

Aplicação Prática da Contabilidade Ambiental   

Questão 3 -1,850 0,064 

Questão 6 -0,776 0,438 

Questão 9 -2,339 0,019** 

Questão 14 -1,889 0,059 

Evidenciação da Contabilidade Ambiental   

Questão 7 -1,664 0,096 

Questão 11 -1,845 0,065 

Questão 12 -2,097 0,036** 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Nota: A média das categorias foi obtida por meio do cálculo da média aritmética de cada variável (assertiva) 

proposta, considerando as respostas corretas e incorretas. O teste estatístico foi efetuado no software SPSS. (** 

significância de 5%). 

 

Verificou-se com os resultados que a média atribuída por alunos de diferentes períodos 

não foi estatisticamente diferente, para as questões 1, 2 e 8 (gestão ambiental e normas 

ambientais), questão 5 (conceitos, objetivos e estrutura da Contabilidade Ambiental), questões 

3, 6 e 14 (aplicação prática da Contabilidade Ambiental) e questões 7 e 11 (evidenciação da 

Contabilidade Ambiental). Tais resultados evidenciaram que, mesmo os estudantes estando 

cursando períodos diferentes, eles parecem possuir conhecimentos similares para as questões 

apresentadas. 

Para as questões 4, 9, 10, 12, 13 e 15 a diferença foi significativa, em nível de 5%, 

mostrando diferenças de conhecimentos para os estudantes de diferentes períodos. O grupo 

‘conceitos, objetivos e estrutura da Contabilidade Ambiental” indicou o maior número de 

questões com diferenças de conhecimento, o que sugere uma baixa similaridade de 
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conhecimento neste grupo entre os alunos dos diferentes períodos (penúltimo e último ano de 

graduação). 

Assim, considerando os dois grupos de estudantes de diferentes períodos, para as 

questões 4, 9, 10, 12, 13 e 15 rejeitou-se a hipótese alternativa (H1), ou seja, apresentaram 

diferenças de conhecimento. Já para o restante das questões admitiu-se a aceitação da hipótese 

nula (H0), pois não houve diferença de conhecimento. 

Na sequência, a Tabela 5 registra a comparação de conhecimento sobre a 

Contabilidade Ambiental entre os estudantes com experiência profissional na área contábil e 

os que não possuem experiência profissional. 

 

Tabela 5: Comparação do conhecimento sobre a Contabilidade Ambiental – Estudantes com 

e sem experiência profissional na área contábil 

Teste Não paramétrico (Mann-Whitney) 

Categorias de Análise Zc Sig.  (2-tailed) 

Gestão Ambiental e Normas Ambientais   

Questão 1 -1,282 0,200 

Questão 2 -0,486 0,627 

Questão 8 -1,812 0,070** 

Questão 15 -0,438 0,662 

Conceitos, Objetivos e Estrutura da Contabilidade Ambiental   

Questão 4 -2,509 0,012** 

Questão 5 -0,506 0,613 

Questão 10 -0,342 0,732 

Questão 13 -0,054 0,957 

Aplicação Prática da Contabilidade Ambiental   

Questão 3 -1,652 0,099 

Questão 6 -0,215 0,830 

Questão 9 -1,033 0,301 

Questão 14 -1,075 0,282 

Evidenciação da Contabilidade Ambiental   

Questão 7 -0,869 0,385 

Questão 11 -0,466 0,641 

Questão 12 -1,564 0,118 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

Nota: A média das categorias foi obtida por meio do cálculo da média aritmética de cada variável (assertiva) 

proposta, considerando as respostas corretas e incorretas. O teste estatístico foi efetuado no software SPSS. (** 

significância de 5%). 

 

Os resultados demonstraram que, na maior parte das questões, a média do 

conhecimento sobre a Contabilidade Ambiental, para estudantes com experiência e sem 

experiência na área profissional, não foi estatisticamente diferente. Tal resultado demonstrou 

que para os grupos de estudantes que possuem e não possuem experiência profissional na área 

contábil, as evidencias apontam conhecimentos similares sobre a Contabilidade Ambiental, 

principalmente para as categorias ‘aplicação prática da Contabilidade Ambiental’ e 

‘evidenciação da Contabilidade Ambiental’ uma vez que não houve nenhuma questão em que 

a diferença foi significativa, em nível de 5%. 

Na análise dos resultados, somente as questões 4 e 8 apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas (em nível de significância de 5%). Essas questões indicavam 

característica do passivo ambiental e o conceito de sistema de gestão ambiental, a diferença 

foi significativa para estas questões, assinalando diferenças de conhecimentos para os 

estudantes com e sem experiência profissional área contábil. 
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No grupo ‘aplicação prática da Contabilidade Ambiental’, foram apresentadas 

questões relacionadas com os custos e despesas ambientais, verificou-se que, neste grupo, as 

diferenças não foram significativas, indicando que, para os estudantes que possuem 

experiência profissional na área contábil e os que não possuem tais conhecimentos, são 

similares. 

Linhares, Cunha e Colares (2012) investigaram o grau de conhecimento sobre a 

Contabilidade Ambiental dos profissionais de auditoria, e verificaram que para os aspectos 

relacionados com os custos e as despesas ambientais, mais de 60% dos respondentes não 

souberam informar. Tais resultados são convergentes com o estudo de Maciel et al. (2009), 

realizado com alunos de pós graduação, em que o percentual representou 65%, o que indica o 

baixo grau de conhecimento sobre a Contabilidade Ambiental entre os profissionais contábeis 

que já estão atuando no mercado de trabalho. 

Levando em conta os resultados referentes à comparação do conhecimento sobre a 

Contabilidade Ambiental entre estudantes com e sem experiência profissional na área 

contábil, admitiu-se a aceitação da hipótese nula (H0), ou seja, não houve diferença de 

conhecimento para as questões (1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15); e para as questões 4 

e 8 rejeitou a hipótese alternativa (H1),  houve diferença de conhecimento. 

A Tabela 6 exibe comparação de conhecimento sobre a Contabilidade Ambiental entre 

os estudantes que tiveram acesso a conteúdos de Contabilidade Ambiental durante a 

graduação e os que não tiveram acesso.  

 

Tabela 6: Comparação do conhecimento sobre a Contabilidade Ambiental – Estudantes que 

tiveram acesso a conteúdos de Contabilidade Ambiental durante a graduação e os que não o 

tiveram  

Teste Não paramétrico (Mann-Whitney) 

Categorias de Análise Zc Sig.  (2-tailed) 

Gestão Ambiental e Normas Ambientais   

Questão 1 -2,816 0,005** 

Questão 2 -3,330 0,001** 

Questão 8 -2,448 0,014** 

Questão 15 -3,406 0,001** 

Conceitos, Objetivos e Estrutura da Contabilidade Ambiental   

Questão 4 -1,456          0,145 

Questão 5 -3,541 0,000** 

Questão 10 -2,134 0,033** 

Questão 13 -2,598 0,009** 

Aplicação Prática da Contabilidade Ambiental   

Questão 3 -3,254 0,001** 

Questão 6 -2,708 0,007** 

Questão 9 -1,830        0,067 

Questão 14 -0,209        0,835 

Evidenciação da Contabilidade Ambiental   

Questão 7 -3,041 0,002** 

Questão 11 -2,283 0,022** 

Questão 12 -3,449 0,001** 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Nota: A média das categorias foi obtida por meio do cálculo da média aritmética de cada variável (assertiva) 

proposta, considerando as respostas corretas e incorretas. O teste estatístico foi efetuado no software SPSS. (** 

significância de 5%). 
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Comparando os resultados dos alunos que tiveram acesso a conteúdos de 

Contabilidade Ambiental e os que não tiveram acesso durante o curso de graduação, observa-

se que a média do conhecimento dos alunos apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas (em nível de significância 5%), para as questões 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 

e 15, indicando evidências de diferenças de conhecimentos entre estes estudantes, assim, 

aceitou-se a hipótese alternativa (H1), uma vez que houve diferença de conhecimento entre os 

grupos analisados. 

Tais resultados reforçam a importância de inserir os conteúdos de Contabilidade 

Ambiental nos cursos de graduação de Ciências Contábeis. Varelo et al. (2011) constataram, 

em seu estudo o baixo grau de inclusão de conteúdos e/ou disciplinas de Contabilidade 

Ambiental nos currículos implementados nas IES nacionais. 

Verificou-se com os resultados que somente as questões 4, 9 e 14 apresentaram 

similaridade de conhecimento entre os estudantes que tiveram acesso à Contabilidade 

Ambiental na graduação e os que não o tiveram, assim, aceitou-se a hipótese nula (H0), que 

mostra que não houve diferença de conhecimento para essas questões. 

Portanto, conclui-se, por meio da aplicação do teste não-paramétrico Mann-Whitney 

de diferença de médias, que não houve diferenças estatisticamente significativas de 

conhecimento entre os grupos de análise. Os resultados indicam a maior aceitação da hipótese 

nula H0, em que não há diferença entre as médias atribuídas ao conhecimento sobre a 

Contabilidade Ambiental. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta pesquisa buscou identificar o grau de conhecimento dos estudantes de Ciências 

Contábeis sobre a Contabilidade Ambiental em relação a quatro diferentes abordagens: 

‘gestão ambiental e normas ambientais’; ‘conceitos, objetivos e estrutura da Contabilidade 

Ambiental’; ‘aplicação prática da Contabilidade Ambiental’ e ‘evidenciação da Contabilidade 

Ambiental’. Foram formuladas 15 questões com base na pesquisa de Maciel et al. (2009) e as 

teorias encontradas na literatura (RIBEIRO, 2006; TINOCO; KRAEMER, 2008). O 

questionário foi aplicado aos discentes dos dois últimos anos do curso de Ciências Contábeis, 

em quatro instituições de ensino, para que atribuíssem se consideravam a assertiva proposta 

como correta ou incorreta. 

 Na análise descritiva dos dados, constatou-se, nos quatro grupos de questões 

investigados (‘gestão ambiental e normas ambientais’, ‘conceitos, objetivos e estrutura da 

Contabilidade Ambiental’, ‘aplicação prática da contabilidade ambiental’ e “evidenciação da 

Contabilidade Ambiental’), altas frequências de questões incorretas indicadas pelos alunos, 

evidenciando o baixo domínio sobre a contabilidade ambiental entre os graduandos em 

Ciências Contábeis. 

 Para testar as duas amostras independentes, utilizou-se o teste de Mann-Whitney, as 

amostras foram analisadas em relação a: estudantes de instituições públicas e privadas; 

estudantes do penúltimo ano e do último ano de curso; estudantes com e sem experiência 

profissional na área contábil e estudantes que tiveram acesso ou não a conteúdos de 

Contabilidade Ambiental durante a graduação. 

Após as análises, de modo geral, os resultados demonstraram que não existem 

diferenças significativas no grau de conhecimento sobre a Contabilidade Ambiental proposta 

pela literatura referente ao tema pesquisado. Os resultados indicam a aceitação da hipótese 

nula H0 testada na pesquisa, e, portanto, rejeitam a hipótese alternativa (H1), em que há 

diferença entre as médias atribuídas ao conhecimento sobre a Contabilidade Ambiental. 
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Portanto, para os diferentes grupos, constatou-se que as diferenças não foram estatisticamente 

significativas.  

Esses resultados se alinham a pesquisas anteriores, como nos resultados da pesquisa de 

Maciel et al. (2009) que assinalaram o baixo grau de conhecimento dos estudantes de pós-

graduação sobre as particularidades acerca da Contabilidade Ambiental no estado de 

Pernambuco. Marques, Schultz e Hofer (2009) identificaram que o desempenho não foi 

significativamente maior entre os alunos com experiência profissional ou que tiveram contato 

com materiais relacionas com a área de Contabilidade Ambiental.  

Importante ressaltar, por meio da comparação do grupo de ‘estudantes que tiveram 

acesso a conteúdos de Contabilidade Ambiental durante a graduação e os que não tiveram 

acesso’, os resultados do teste sugeriram que existem diferenças de conhecimento sobre a 

Contabilidade Ambiental. Assim, rejeitou-se a hipótese nula (H0) e indicou-se a aceitação da 

hipótese H1, uma vez que a maioria das questões investigadas indicou diferenças de 

conhecimento entre os grupos de estudantes. Constata-se a relevância do tema Contabilidade 

Ambiental ser introduzido e aprofundado ainda durante a formação dos profissionais, visto 

que a inserção da disciplina de Contabilidade Ambiental nos cursos de graduação em nosso 

país é incipiente (CALIXTO, 2006; MACIEL et al. 2009; LINHARES; CUNHA; COLARES, 

2012). 

 Conclui-se, portanto, considerando as abordagens propostas pela literatura referentes à 

Contabilidade Ambiental, que os resultados da pesquisa indicaram que os estudantes de 

Ciências Contábeis, participantes do estudo, possuem baixo grau de conhecimento sobre a 

Contabilidade Ambiental. Os resultados deste estudo poderão contribuir para que as IES 

avaliem a necessidade de inserirem na estrutura curricular dos cursos de graduação em 

Ciências Contábeis, disciplinas relacionadas com a Contabilidade Ambiental. Tal 

procedimento será necessário para a qualificação do profissional contábil em relação a este 

tema contemporâneo e requerido pelos usuários da informação contábil. A evidenciação das 

informações socioambientais é uma prestação de conta à sociedade sobre as atividades  

realizadas pelas organizações quanto à preservação e conservação do meio ambiente. 

 As limitações desta pesquisa referem-se, primeiramente, à amostra que é não 

probabilística. Os respondentes participaram por espontaneidade, não se pretendeu trabalhar 

na forma de censo, ou seja, não se atingiram todos os estudantes matriculados no curso de 

Ciências Contábeis oferecido nas IES estudadas. Assim, para a generalização dos resultados, 

deve-se adotar a precaução. Outra limitação refere-se à coleta de dados, que foi por meio de 

autorelatos (preenchimento de questionário) relativos ao conhecimento sobre a Contabilidade 

Ambiental, o que poderá tornar-se um viés, pois o participante respondeu de acordo com sua 

interpretação. 

 Recomenda-se, para futuros estudos, ampliar a amostra da presente pesquisa para 

outras instituições de ensino, localizadas em outras regiões, para proporcionar a 

comparabilidade dos resultados. Sugere-se, ainda, investigar junto aos coordenadores dos 

cursos de Ciências Contábeis, quais são os fatores motivadores e limitadores para a inclusão 

das disciplinas referentes à Contabilidade Ambiental nas grades curriculares do curso. 
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