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RESUMO 

A degradação do meio ambiente, por parte das empresas, motivou reguladores a editarem 

normas de conduta ambiental mais rígidas para estas. As normas basicamente instituíram 

obrigações de recuperação de locais contaminados e penalidades, que constituem os passivos 

ambientais das empresas, os quais podem alcançar quantias relevantes. Consequências 

econômicas relacionadas aos montantes divulgados pelas empresas, além de problemas 

relacionados a este reconhecimento, mensuração e divulgação, que dependem de julgamentos 

e estimativas por parte das empresas, despertaram o interesse de pesquisadores de diversos 

países. No sentido de contribuir com o avanço da produção científica em relação à temática, 

fornecendo subsídios para pesquisadores, para o surgimento de mais estudos, este trabalho 

teve como objetivo apresentar uma revisão da literatura, com análise das pesquisas científicas 

de contabilidade, publicadas em periódicos, acerca do tema passivos ambientais. Este estudo, 

utilizando análise de conteúdo, sistematiza, em nível mundial, os temas pesquisados, a 

metodologia utilizada, os tipos de estudos realizados, trabalhos mais citados, principais 

resultados encontrados, teorias utilizadas e recomendações de estudos futuros, para assim 

fornecer direcionamentos a pesquisadores para novos estudos, nos cenários nacional e 

internacional. Os resultados indicam que os estudos se concentram basicamente nos Estados 

Unidos, Canadá, Brasil e França. O tipo de estudo mais comum é o relativo a impactos de 

passivos ambientais divulgados ou estimados, como os que avaliam o value relevance da 

informação. Indicam também que há muito a ser pesquisado em relação à temática, 

principalmente no Brasil.    

 

Palavras-chave: Passivos ambientais; Contabilidade ambiental; Provisões ambientais; 

Contingências ambientais. 

 

Área temática do evento: Educação e Pesquisa em Contabilidade.  

 

1 INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, preocupações da sociedade relacionadas às consequências da 

degradação do meio ambiente pelas empresas, foram alguns dos aspectos que conduziram à 

criação de criteriosas normas ambientais. As normas basicamente instituíram obrigações de 
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recuperação de locais contaminados e penalidades, como indenizações e multas, que seriam 

aplicadas nos casos de condutas não ambientalmente responsáveis das empresas (Cormier & 

Magnan, 1997).  

Estas obrigações constituem os passivos ambientais das empresas, e pelas 

características de incertezas relacionadas à sua existência, montante e data de sua liquidação, 

podem ser consideradas passivos contingentes ou provisões (Li, Richardson & Thornton, 

1997).  

As incertezas ocorrem pela dificuldade em se determinar, por exemplo, a extensão do 

local a ser recuperado pela empresa, os gastos de recuperação, os valores das multas por 

descumprimento da legislação e possíveis montantes de indenizações a serem pagas para 

reparação de danos. Deste modo, em muitos casos, pelo envolvimento em processos judiciais 

e danos ambientais complexos, as empresas necessitam de especialistas, tais como advogados 

e engenheiros, para as estimativas de perdas que podem ocorrer (Kennedy, Mitchel & Sefcik, 

1998). 

Passivos ambientais, principalmente em companhias com alto potencial poluidor, 

podem alcançar quantias relevantes, com impactos expressivos no patrimônio e resultado das 

empresas. A petroleira britânica British Petroleum, por exemplo, teve que pagar US$ 4,5 

bilhões em multas ao governo dos Estados Unidos por um desastre ambiental no golfo do 

México (EUA), em 2010. A companhia foi declarada culpada em onze ações criminais 

envolvendo má conduta ou negligência relacionadas à morte de onze pessoas no acidente. As 

provisões relacionadas nas Demonstrações Contábeis do referido ano representaram 33% do 

Patrimônio Líquido da Companhia e com elas, a empresa apresentou um prejuízo de 3 bilhões 

de dólares (Baldoíno e Borba, 2015).  

Para Holthausen (1994), da perspectiva da Contabilidade Financeira, indivíduos 

interessados em avaliar organizações, que são potencialmente sujeitas a custos ambientais, 

devem estimar as implicações destas obrigações no valor das empresas.  

Diante da representatividade destas obrigações e seus possíveis impactos, órgãos 

reguladores da contabilidade dos países passaram a editar normas sobre as exigências de 

reconhecimento, mensuração e divulgação destes passivos. No Brasil, a norma atualmente 

aplicável é a relativa a provisões e passivos contingentes, o Pronunciamento Técnico do 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) nº 25, aprovado pela Deliberação 594/09 da 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Esta, é correlata à International Accounting 

Standard (IAS) nº 37, emitida em 1998, do International Accounting Standards Boards 

(IASB) e similar à Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) nº 5 do Financial 

Accounting Standards Board (FASB), emitida em 1975.  

Em suma, as normas do CPC, IASB e FASB estabelecem que se for provável que a 

perda ocorra (maior chance de ocorrência do que não ocorrência) e esta tiver estimativa 

confiável, o passivo deve ser reconhecido no Balanço Patrimonial, como uma provisão, com a 

contrapartida reconhecida no resultado. Caso não seja provável, e seja possível (maior chance 

de não ocorrência do que de ocorrência), então deve ser somente divulgada em notas 

explicativas, como um passivo contingente. Caso a probabilidade seja remota, nenhum 

reconhecimento ou divulgação são exigidos. 

Em pesquisa realizada em companhias abertas brasileiras, os resultados do estudo de 

Ferreira, Borba e Rosa (2014) mostram que em 2011, o montante das contingências 

ambientais possíveis e remotas de 13 companhias brasileiras de setores de alto potencial 

poluidor somou aproximadamente R$ 24 bilhões.  

No estudo de Ferreira, Borba e Rosa (2014) com empresas de vários países, os 

achados sugerem que 17% das empresas, de sua amostra, teriam seus lucros reduzidos em 



 
 

 

mais da metade ou até mesmo obteriam prejuízos se as contingências ambientais tivessem sua 

probabilidade de ocorrência reclassificadas para provável e devessem ser provisionadas. 

Assim, de acordo com Thistlethwaite (2011), investidores, por entenderem que as 

informações acerca dos passivos ambientais das empresas são relevantes, demandam estas das 

companhias, porém encontram algumas dificuldades, como a falta de divulgação e pelo fato 

dos valores divulgados serem subestimados.  

Um exemplo disso é o da empresa indiana Union Carbide, que em 1984 resolveu 

provisionar o montante de 32 milhões de dólares para indenizações relacionadas a um 

vazamento de gases nocivos, que prejudicou milhares de pessoas. As indenizações na verdade 

somavam mais de 470 milhões de dólares (Bufoni e Carvalho, 2009).  

Outro exemplo é o da companhia Texaco, responsável por acidentes de vazamentos de 

óleo, com ações judiciais bilionárias pelos prejuízos causados. Apesar das ações, a companhia 

durante vários períodos omitiu as possíveis perdas e foi divulgar seus montantes somente à 

partir de 2009 (Buccina, Chene e Gramlich, 2013).   

 A omissão ou a divulgação inadequada dos passivos ambientais, pode gerar 

avaliações inadequadas da empresa por parte dos stakeholders. Uma vez ocorrido o dano 

ambiental, a empresa deve divulgar sua existência, mesmo que esteja sob contestação. O 

reconhecimento e divulgação tardios podem distorcer os resultados atuais e os futuros das 

empresas, o que é prejudicial para investidores, credores e outros interessados em sua 

avaliação (Bertoli e Ribeiro, 2006).  

A representatividade que estas obrigações podem ter no patrimônio e resultado das 

empresas, a falta de divulgação adequada e as consequências econômicas relacionadas a 

reconhecimento e divulgação, despertaram o interesse não apenas de pesquisadores de 

diversos países, mas de diversos atores do mercado de capitais, incluindo analistas e 

reguladores.  

Dentre os questionamentos, pode-se citar: (i) as informações relacionadas a estes 

passivos são relevantes para a precificação? (Barth & Mcnichols, 1994); (ii) reduzem a 

assimetria da informação? (Houlthausen, 1994); (iii) reduzem o custo do capital? (Campbell, 

Sefcik & Soderstrom, 1998); (iv) reduzem o risco e decisões de investimento? (Kennedy et 

al., 1998); (v) aumentam os earnings response coeficients? (Bae & Sami, 2005); (vi) quais os 

fatores que influenciam na divulgação destas informações e seu reconhecimento? (Li et al., 

1997). 

Contudo, apesar de discutidas no cenário internacional, as questões supracitadas não 

foram exploradas suficientemente no cenário brasileiro, em publicações de periódicos. 

Estudos realizados utilizando empresas brasileiras, tiveram como escopo principal descrever a 

realidade local no tocante a casos específicos de empresas, identificação dos níveis de 

evidenciação e representatividade dos passivos ambientais.  

No sentido de contribuir com o avanço da produção científica em relação à temática, 

fornecendo subsídios para pesquisadores, para o surgimento de mais estudos, principalmente 

no cenário brasileiro, este estudo objetiva apresentar uma revisão da literatura, com análise 

das pesquisas científicas de contabilidade, publicadas em periódicos, acerca do tema passivos 

ambientais.  

Este estudo sistematiza, em nível mundial, os temas pesquisados, a metodologia 

utilizada, os tipos de estudos realizados, trabalhos mais citados, principais resultados 

encontrados, teorias utilizadas e recomendações de estudos futuros, para assim fornecer 

direcionamentos a pesquisadores para novos estudos, nos cenários nacional e internacional.  

Para a sistematização, utilizou-se como base as metodologias adotadas por Rover, 

Santos e Salotti (2012) e Teixeira e Ribeiro (2014). Estes trabalhos analisaram as 

características da produção científica em Contabilidade Ambiental em períodos distintos. Foi 



 
 

 

utilizada também a metodologia de Murcia et al. (2008), que objetivou apresentar uma revisão 

da literatura internacional acerca do tema disclosure ambiental.    

Além desta introdução, o artigo conta com mais quatro seções: a segunda seção 

contém a revisão da literatura; a terceira evidencia os procedimentos metodológicos 

utilizados; já a quarta expõe a análise e discussão dos resultados; e, finalmente, na  quinta  

seção  apresentam-se  as considerações finais. 

  

2 REVISÃO DA LITERATURA 
A obrigatoriedade de limpeza de águas, do ar e de locais contaminados, com base em 

leis federais, estaduais e municipais, gera para as empresas os passivos ambientais. A 

Environmental Protection Agency (EPA), agência de proteção ambiental dos Estados Unidos, 

atua na investigação da periculosidade dos locais contaminados, denominados “Superfund 

sites”. Identifica também os grupos potencialmente responsáveis (GPR) pela 

descontaminação destes sítios. Estes devem pagar pela descontaminação, o que pode custar 

milhões de dólares e, dependendo do problema, o tratamento pode levar mais de 30 anos. As 

obrigações de descontaminação de locais atingiram a marca estimada de $331 bilhões em 

1991 nos Estados Unidos (Barth & Mcnichols, 1994).  

Diante da representatividade dessas obrigações para a economia estadunidense e 

consequentemente das empresas, o FASB e a Securities and Exchange Commission (SEC) 

emitiram normas que tratavam do reconhecimento, mensuração e evidenciação dessas 

obrigações de acordo com as legislações ambientais do País.  

Algumas normas emitidas foram a SFAS nº 5 sobre Contabilidade para Contingências, 

em 1975, a FASB Interpretation (FIN) nº 14, sobre estimativas de perdas, em 1976, e o Staff 

Accounting Bulletin (SAB) nº 92, sobre contabilidade de custos de restauração de locais 

contaminados, que regulamenta aspectos como a obrigação de informar sobre o 

reconhecimento e a mensuração de provisões ambientais, em 1993. Em suma, as normas 

estabelecem que o passivo é tido como contingente e deve ser reconhecido se provável e 

razoavelmente estimado, utilizando a melhor estimativa possível, com a correta evidenciação. 

Se não for reconhecido pelo fato de não ser provável ou razoavelmente estimado, a natureza 

da informação deve ser evidenciada em nota explicativa.  

 Neste contexto, incertezas na determinação dos GPR e também dos montantes que as 

empresas deveriam desembolsar para restaurar locais degradados, além de questionamentos 

acerca das consequências econômicas das novas normas contábeis sobre passivos ambientais, 

motivaram o surgimento de estudos.  

Em pesquisa seminal, Barth & McNichols (1994) analisaram 1496 empresas 

estadunidenses potencialmente responsáveis pelos impactos nos Superfund sites. Seu objetivo 

foi identificar a relação entre passivos ambientais estimados de acordo com as características 

dos sítios e o preço das ações das firmas. Os resultados do estudo sugerem que a relação é 

estatisticamente significativa, no sentido negativo, o que indica o value relevance dos 

passivos ambientais. Contudo, Holthausen (1994) questionou as interpretações e o modelo 

econométrico utilizado pelos autores, alegando que este apresentava limitações. 

Posteriormente, outros estudos como o de Cormier & Magnan (1997), no Canadá e o de 

Campbell, Sefcik & Soderstrom (2003), nos Estados Unidos, também apontaram o value 

relevance, o que indica que a informação, pelo menos nestes mercados, é relevante para 

investidores.  

Além da relevância para investidores, outros estudos analisaram outras consequências 

econômicas da divulgação de passivos ambientais, tais como redução do custo do capital 

(Campbell et al., 1998), redução do risco e decisões de investimento (Kennedy et al., 1998), 

base para classificações de bond ratings (Graham, Maher & Northcut, 2001), e aumento nos 



 
 

 

earnings response coeficients (Bae & Sami, 2005); todos estes estudos foram realizados em 

empresas estadunidenses e todas estas relações foram consideradas estatisticamente 

significativas para os autores.  

Barth, McNichols e Wilson (1997) asseveram que, apesar da divulgação de 

informações relativas aos passivos ambientais ser relevante, há algumas dificuldades para a 

divulgação. Primeiramente, a SEC determina que estes passivos não precisam ser 

evidenciados separadamente se forem imateriais (menores do que 5%) em relação aos 

passivos totais. Além disso, informações sobre o envolvimento da empresa em Superfund 

sites podem prejudica-la em seus processos e negociações com outras GPR à respeito do 

compartilhamento dos gastos de descontaminação e assim geram custos políticos.  

Por último, o custo de produzir as informações relativas a estas estimativas é alto, pois 

envolve outros profissionais, como advogados e engenheiros. Por outro lado, as empresas se 

preocupam em divulgar estas informações no mercado de capitais, pois se não divulgarem, 

podem ter custos de capital mais altos. Investidores podem esperar que a ausência de 

disclosure dessas informações está relacionada a más notícias.   

Deste modo, motivados por estes fatores que podem influenciar na divulgação dos 

passivos ambientais, Barth et al. (1997) examinaram fatores relacionados às decisões de 

divulgação dos passivos ambientais em empresas estadunidenses com envolvimento 

substancial nos Superfund sites. Os resultados sugerem que influência regulatória, 

preocupações com processos e negociações e dependência do mercado de capitais têm 

significativo poder explanatório para as decisões de divulgação.  

Li et al. (1997), em estudo realizado com empresas canadenses, indicam que 

propensão à poluição por parte da empresa e a percepção dos usuários externos sobre 

informações privadas em relação a estes passivos que a administração retém, também podem 

influenciar na divulgação.  

Berthelot, Cormier e Magnan (2003), acrescentam, também em estudo realizado com 

empresas canadenses, que gestores utilizam provisões ambientais para executar manobras 

contábeis, como alisamento de resultados e manipular os níveis de endividamento e isso 

também pode influenciar nas decisões de divulgação. Deste modo, estes autores passam a 

questionar se os montantes reportados pelas empresas são confiáveis e concluem que há 

indícios de que as provisões ambientais são utilizadas para alisar flutuações nos lucros, o que 

compromete a confiabilidade e consequentemente a qualidade da informação contábil.    

Apesar dos estudos internacionais se preocuparem com problemáticas acerca de 

impactos da divulgação e fatores que a influenciam, os estudos realizados em empresas 

brasileiras tiveram propostas distintas, tais como estudos de casos em empresas causadoras de 

danos ambientais (Bertoli e Ribeiro, 2006; Bufoni e Carvalho, 2009), análises comparativas 

de práticas de evidenciação em empresas brasileiras (Rover, Alves & Borba, 2006) e 

representatividade dos passivos ambientais em relação ao Patrimônio e Lucro (Ferreira, Borba 

e Rosa, 2014). Os resultados destes estudos sugerem que a contabilização dos passivos 

ambientais pode causar impactos significativos no Patrimônio e Resultado das empresas do 

país e pode comprometer até mesmo sua continuidade, porém estes são pouco quantificados e 

divulgados pelas empresas.  

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 Esta pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, que objetiva identificar e 

analisar as características das pesquisas de contabilidade relacionadas a passivos ambientais. 

Para a consecução deste objetivo, analisou-se os artigos disponíveis em periódicos nacionais e 

internacionais no Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 



 
 

 

Nível Superior (CAPES, 2015) e também na base de dados Scopus. A escolha justifica-se pela 

facilidade de acesso de pesquisadores e a relevância dos periódicos.    

O Portal de Periódicos CAPES é uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a 

instituições de ensino e pesquisa no Brasil um acervo de mais de 37 mil títulos com texto 

completo. Atende às demandas dos setores acadêmico, produtivo e governamental e propicia 

o aumento da produção científica nacional e o crescimento da inserção científica brasileira no 

exterior (CAPES, 2015).  

A base de dados Scopus é considerada a maior fonte referencial de literatura técnica e 

científica revisada por pares, que permite uma visão ampla de tudo que está sendo publicado 

cientificamente sobre um tema (SCOPUS, 2015). Apesar de esta base ser disponibilizada pelo 

Portal de Periódicos CAPES, há alguns periódicos indexados na área contábil que não estão 

disponíveis no Portal.  

Uma vez definido o objeto de estudo, o próximo passo foi a busca artigos. Buscou-se 

nos sítios do Portal de Periódicos CAPES e na Scopus termos relacionados à temática em três 

idiomas distintos: português, inglês e espanhol. As palavras-chave utilizadas foram as 

seguintes: passivos ambientais, passivo ambiental, contingências ambientais, provisões 

ambientais, environmental liability, environmental liabilities, environment liabilities, 

environmental contingencies, environmental provisions, pasivos ambientales, contingencias 

ambientales e provisiones ambientales.  

Pelo fato do termo “passivos ambientais” ser empregado em outras áreas de 

conhecimento distintas da Contabilidade, o que foge do escopo deste estudo, optou-se por 

manualmente filtrar os resultados encontrados pela análise do abstract, excluindo-se 

resultados que não tratassem da temática do ponto de vista contábil. Dentre alguns estudos 

que foram excluídos pode-se citar: “Evolução da saúde do trabalhador na perícia médica 

previdenciária no Brasil” e “A interface da saúde pública com a saúde dos oceanos: produção 

de doenças, impactos socioeconômicos e relações benéficas”.  

Na busca, efetuada em 25 de janeiro de 2016, encontrou-se 29 artigos, sendo 7 em 

periódicos nacionais e 22 em internacionais. Destaca-se que apenas 2 dos trabalhos 

encontrados na base de dados Scopus, não foram encontrados no Portal de Periódicos 

CAPES, os artigos de Barth & McNichols (1994) e de Holthausen (1994). Os artigos foram 

então baixados e para possibilitar sua análise, estruturou-se uma planilha do software 

Microsoft Excel 2010 com as seguintes categorias:  

a) publicações e autorias dos Artigos:  periódicos, ano de publicação, autores que mais 

publicaram, país de realização do estudo e número de citações de cada obra, de acordo com o 

Google Acadêmico;  

b) tipos de estudo: impactos de passivos ambientais divulgados ou estimados, fatores que 

influenciam na divulgação dos passivos ambientais, estudos de caso, estudos teóricos, estudos 

comparativos da divulgação e representatividade e estudos que analisam a confiabilidade dos 

passivos ambientais;  

c) aspectos  metodológicos:  técnicas  utilizadas  para  coletar  e analisar os dados, teorias que 

fundamentam o trabalho; e   

d) principais  resultados: resultados e recomendações de estudos futuros 

De acordo com as categorias de análise supracitadas, executou-se a coleta dos dados, 

por meio de análise de conteúdo e tabulou-se estes dados na planilha criada. A seguir seguem 

os resultados encontrados e sua análise.   

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Publicações e autorias dos artigos  



 
 

 

Desde o primeiro artigo, publicado no Journal of Accounting Research em 1994, os 29 

trabalhos encontrados foram publicados em 22 periódicos diferentes. A relação dos artigos 

publicados por periódico segue na Tabela 1. Destaca-se que alguns foram encontrados em 

periódicos fora do mainstream contábil como European Journal of Law and Economics, 

Journal of Environmental Economics and Management e  Resource and Energy Economics.  

Oito estudos foram publicados entre 1994 a 1998, realizados com empresas dos 

Estados Unidos e Canadá, o que pode ser explicado pelo surgimento de legislações nestes 

países, no início da década de 90, que obrigavam o uso de estimativas para os passivos 

ambientais e sua divulgação, o que levou alguns pesquisadores a estudarem a temática e seus 

impactos. No Brasil, os três primeiros estudos encontrados foram publicados em 2006, 

influenciados pelo aumento da pressão social pela divulgação destas obrigações por parte das 

companhias brasileiras. 

 

Tabela 1 

Relação de artigos encontrados 

ANO PERIÓDICO AUTORES TÍTULO 

1994 
Journal of Accounting 

Research 

Mary E. Barth, Maureen F. 

McNichols 

Estimation and Market Valuation of 

Environmental Liabilities Relating to 

Superfund Sites 

1994 
Journal of Accounting 

Research 
Robert W. Houltausen 

Discussion of Estimation and Market 

Valuation of Environmental Liabilities 

Relating to Superfund Sites 

1997 
Review of Accounting 

Studies 

 Mary E. Barth, Maureen F. 

McNichols, G. Peter Wilson  

Factors Influencing Firms' Disclosures about 

Environmental Liabilities 

1997 
Journal of Accounting 

and Public Policy 
D. Cormier, M. Magnan.  

Investors' assessment of implicit 

environmental liabilities: An empirical 

investigation 

1997 
Contemporary 

Accounting Research 

Y. Li, G.D. Richardson,  D. B. 

Thornton 

Corporate disclosure of environmental 

liability information: Theory and evidence 

1998 

Journal of 

Environmental 

Economics and 

Management 

Steven Garber, James K. 

Hammitt 

Risk Premiums for Environmental Liability: 

Does Superfund Increase the Cost of Capital 

1998 
Journal of Accounting 

and Public Policy 

Katherine Campbell, , Stephan 

E. Sefcik, Naomi S. 

Soderstrom 

Site uncertainty, allocation uncertainty, and 

superfund liability valuation 

1998 
Journal of Accounting 

Research 

Jane Kennedy , Terence 

Mitchell e Stephan E. Sefcik 

Disclosure of Contingent Environmental 

Liabilities: Some Unintended 

Consequences? 

2001 
Journal of Accounting, 

Auditing and Finance 

A. Graham,  J. J. Maher, W.D. 

Northcut  

Environmental Liability Information and 

Bond Ratings 

2003 
Comptabilité-Contrôle-

Audit 

Sylvie Berthelot, Denis 

Cormier, Michel Magnan 

Les provisions environnementales et la 

gestion stratégique des résultats: une étude 

canadienne 

2003 
Review of Quantitative 

Finance and Accounting 

Katherine Campbell, Stephan 

E. Sefcik, Naomi Soderstrom  

Disclosure of Private Information and 

Reduction of Uncertainty: Environmental 

Liabilities in the Chemical Industry 

2004 
Resource and Energy 

Economics 
Alistair Ulph, Laura Valentini 

Environmental liability and the capital 

structure of firms 

2005 

Journal of International 

Financial Management 

and Accounting 

K. Bewley 

The impact of financial reporting regulation 

on the market valuation of reported 

environmental liabilities: Preliminary 



 
 

 

evidence from US and Canadian public 

companies 

2005 
Journal of Accounting, 

Auditing and Finance 
B. Bae,  H. Sami 

The effect of potential environmental 

liabilities on earnings response coefficients 

2006 

Revista de 

Administração 

Contemporânea 

Ana Lúcia Bertoli, Maisa de 

Souza Ribeiro 

Passivo Ambiental: Estudo de Caso da 

Petróleo Brasileiro S.A – Petrobrás. A 

Repercussão Ambiental nas Demonstrações 

Contábeis, em Conseqüência dos Acidentes 

Ocorridos 

2006 
Brazilian Business 

Review 

Aridelmo Teixeira, Leonardo 

Lima Gomes, André Carlos 

Busanelli de Aquino, Marcelo 

Sanches Pagliarussi 

Evidenciando o Consumo de Recursos 

Naturais pelas Companhias por meio de 

Indicadores de Eco-eficiência 

2006 
Revista Contemporânea 

em Contabilidade  

Suliane Rover, Jorge Luiz 

Alves, José Alonso Borba 

A Evidenciação do Passivo Ambiental: 

quantificando o desconhecido 

2009 
European Journal of 

Law and Economics 

Eberhard Feess, Gerd 

Muehlheusser, Ansgar 

Wohlschlegel 

Environmental liability under uncertain 

causation 

2009 Pensar contábil  
André Luiz Bufoni, Márcia da 

Silva Carvalho 

Ativo Financeiro ou Passivo Ambiental? O 

Caso da Companhia Mercantil e Industrial 

Ingá na Baía de Sepetiba 

2009 

Academy of Accounting 

and Financial Studies 

Journal 

C.A. Cox, E.B. Douthett Jr.  

Further evidence on the factors and valuation 

associated with the level of environmental 

liability disclosures 

2010 
Revista Universo 

contábil  

Aucilene Vasconcelos Hahn, 

Idália Antunes Cangussú 

Rezende, Valcemiro Nossa 

O Seguro Ambiental como mecanismo de 

minimização do  Passivo Ambiental das 

empresas 

2012 

Academy of Accounting 

and Financial Studies 

Journal 

Ross N. Dickens, Kenneth J. 

Hunsader 

Environmental liabilities and stock price 

responses to FASB Interpretation No. 47 

2013 
Comptabilite sans 

frontieres 
Jonathan Maurice 

Les provisions comptables 

environnementales sont-elles fiables ? Une 

lecture institutionnelle du cas des sociétés 

cotées françaises 

2013 
Comptabilite sans 

fronteires 

Adrien Bonache, Jonathan 

Maurice, Karen Moris 

Fiabilit e des provisions environnementales 

et loi de Benford : application et implications 

2013 Accounting Forum 

Stacie Buccina, Douglas 

Chene, Jeffrey Gramlich,  

Jeffrey Gramlich 

Accounting for the environmental impacts of 

Texaco's operations in Ecuador: Chevron's 

contingent environmental liability 

disclosures 

2014 

Revista de Gestão 

Ambiental e 

Sustentabilidade 

Diene Hellmann Pereira, Luiz 

Felipe Ferreira, Maíra Melo de 

Souza, Denize Demarche 

Minatti Ferreira 

Matriz de Aspectos e Impactos Ambientais 

como Ferramenta de Evidenciação de 

Contingências 

2014 Contabilidad y negocios  

Denize Demarche Minatti 

Ferreira, José Alonso Borba, 

Carolina Aguiar Da Rosa, 

Ernesto Fernando Rodrigues 

Vicente 

Relevância das contingências ambientais: 

uma investigação nas empresas brasileiras 

2014 
Revista Universo 

contábil  

Denize Demarche Minatti 

Ferreira, José Alonso Borba, 

Carolina Aguiar da Rosa 

As Contingências Ambientais das Empresas 

Estrangeiras que publicam suas 

Demonstrações Financeiras em IFRS no 

mercado americano 

2014 
Journal of Business 

Ethics 

 Jennifer C. Chen, Charles H. 

Cho, Dennis M. Patten  

Initiating Disclosure of Environmental 

Liability Information: An Empirical 

Analysis of Firm Choice 



 
 

 

Nota: Elaborado pelos autores  

 

 Dentre os autores que mais publicaram na temática, destacam-se os brasileiros José 

Alonso Borba e Denize Demarche Minatti Ferreira e também o estadunidense Stephan E. 

Sefcik, com três trabalhos cada.  

Em relação ao país de realização dos estudos, 8 trabalhos analisaram casos de 

empresas do Brasil (um deles foi publicado em periódico internacional), 3 analisaram 

empresas do Canadá, 2 analisaram empresas francesas, 1 analisou empresas alemãs e na 

grande maioria, 15 trabalhos, os autores analisaram empresas dos Estados Unidos.   

Dentre os trabalhos mais citados, de acordo com o Google Scholar (2016), destacam-

se os trabalhos de Barth & McNichols (1994), citado por 341; Li et al. (1997), citado por 225; 

Cormier & Magnan (1997), citado por 195; Barth et al. (1997), citado por 185; e Kennedy et 

al., (1998), citado por 97. Dos estudos nacionais, o mais citado foi o de Bertoli e Ribeiro 

(2006), sendo citado 19 vezes.      

 

4.2 Tipos de estudo  

 Por similaridades em relação aos objetivos, os estudos analisados foram classificados 

em categorias e fez-se uma síntese dos objetivos almejados pelos autores, conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2 

Tipos de estudo 

Tipo Objetivos relacionados a  
Número de estudos  

Encontrados Brasil* 

a) Impactos de 

passivos ambientais 

divulgados ou 

estimados 

Relações entre passivos ambientais divulgados ou 

estimados e preços das ações, custo do capital, risco 

e decisões de investimento, base para classificações 

de bond ratings e earnings response coeficients. 

12 0 

b) Fatores que 

influenciam na 

divulgação e 

reconhecimento dos 

passivos ambientais 

Fatores que dificultam ou influenciam na 

divulgação e reconhecimento dos passivos 

ambientais. 

3 0 

c) Estudos de caso Estudos de caso em empresas específicas. 4 3 

d) Estudos teóricos Análise da temática pela perspectiva teórica. 3 1 

e) Estudos 

comparativos da 

divulgação e 

representatividade 

Comparar práticas de divulgação entre empresas e 

analisar a representatividade das obrigações sobre a 

situação econômico-financeira das empresas. 

4 4 

f) Estudos que 

analisam a 

confiabilidade dos 

passivos ambientais 

Análise da confiabilidade dos montantes divulgados 

de passivos ambientais 
3 0 

Notas: Elaborada pelos autores; *Número de estudos realizados em empresas brasileiras. 

 

Ao observar a Tabela 2, nota-se que o tipo de estudo mais realizado é o relativo a 

impactos de passivos ambientais divulgados ou estimados. Contudo, no Brasil, não se 

encontrou, até a realização deste estudo, trabalhos desse tipo no cenário nacional. No País, o 

foco dos pesquisadores foi o de realizar estudos comparativos da divulgação e 

representatividade. Não se encontrou trabalhos deste tipo realizados no resto do mundo. 

Destacam-se também no país os estudos de caso. Apesar de alguns estudos indicarem 

problemas na divulgação destas obrigações por parte das empresas (Ferreira et al., 2014; 

Rover; Alves; Borba, 2006) também não foram encontrados trabalhos que explorassem os 



 
 

 

fatores que influenciam na divulgação e reconhecimento destes passivos ambientais em 

empresas brasileiras.  

 

4.3 Aspectos metodológicos 

 Os métodos utilizados na coleta e análise de dados dos artigos analisados são descritos 

nas Tabelas 3 e 4.  

Tabela 3 

Métodos de coleta de dados 

Métodos de Coleta de dados Frequência 

Sítios eletrônicos 9 

Análise de Conteúdo e Sítios Eletrônicos 6 

Análise Documental e Sítios eletrônicos 5 

Base de dados financeiros eletrônica 2 

Sem coleta de dados 3 

Experimento 1 

Base de dados financeiros eletrônica e Sítios eletrônicos 1 

Análise documental, Sítios Eletrônicos e Entrevistas 1 

Questionários 1 

Total 29 

Notas: Elaborada pelos autores 

  

Na Tabela 3, é possível notar que em 13 dos artigos analisados utilizou-se mais de um 

método de coleta de dados, o que pode ser explicado pelo fato de a maior parte dos estudos 

verificar relações entre Passivos Ambientais e outras variáveis, como preço de ações e valor 

de mercado. Deste modo, na maior parte destes estudos, necessita-se de buscar as informações 

por mais de um instrumento. Nota-se também a predominância de informações coletadas de 

sítios eletrônicos, que foram utilizados em 22 estudos. Nas pesquisas, os autores utilizaram 

informações referentes à poluição, locais contaminados e informações financeiras das 

empresas, dentre outras, e estas se encontravam disponíveis em sítios eletrônicos. Destaca-se 

também a análise de conteúdo, presente em 6 estudos, que analisaram informações 

divulgadas.  

Esta tendência também foi detectada em estudos realizados no Brasil, com a 

predominância de informações coletadas em sítios eletrônicos, principalmente pelos estudos 

de casos e análise de conteúdo, que analisaram a divulgação.  

 

Tabela 4 

Métodos de análise de dados 

Métodos de análise de dados Frequência 

Regressão 16 

Análise Documental 2 

Regressão e Estudo de Caso múltiplo 1 

Estudo de Caso 4 

Análise de Conteúdo 1 

Análise descritiva 1 

Análise da Variância 3 

Sem análise 1 

Total 29 



 
 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 Na Tabela 4, evidencia-se que a maioria dos estudos realizados utilizou, para a análise 

de dados, a Regressão, o que também pode ser explicado pelo fato de que a maioria dos 

estudos buscou verificar relações entre Passivos Ambientais e outras variáveis. Ressalta-se 

que no Brasil, em nenhum dos estudos analisados encontrou-se o uso de Regressão, 

justamente pelo fato de que estudos realizados no país não tiveram como escopo verificar 

relações entre Passivos Ambientais e outras variáveis. Estudos nacionais utilizaram 

principalmente estudos de caso, análise de variância e análise de conteúdo.  

 Quanto à utilização de teorias para embasar os estudos, apenas em 7 trabalhos os 

autores as utilizaram. A teoria predominante foi a Teoria da Divulgação, utilizada em 2 

trabalhos. As outras teorias citadas, em 1 trabalho cada, foram a Teoria da Legitimidade e 

Teoria dos Stakeholders, Teoria Positiva e Teoria Institucional, Teoria da Decisão 

Comportamental, Teoria Básica de Finanças e Teoria dos Jogos. Dentre os trabalhos 

realizados no Brasil, encontrou-se a utilização de teorias em 2, que se guiaram pela Teoria da 

Divulgação. Estes dados demonstram que nos estudos relacionados à temática, pesquisadores 

não tem se guiado por teorias. Na análise dos trabalhos, verificou-se que se guiaram mais por 

resultados de estudos anteriores.  

  

4.4 Principais resultados encontrados  

Os principais resultados encontrados nos estudos analisados seguem na Tabela 5, 

separados por tipo de estudo.   

 

Tabela 5 

Principais contribuições dos estudos 

 Estudo Principais resultados encontrados 

Impactos de passivos ambientais divulgados ou estimados 

Barth & 

Mcnichols (1994) 

Há significância, no sentido negativo, entre as proxies relacionadas aos passivos 

ambientais estimados e preço das ações. 

Cormier & 

Magnan (1997) 

A performance ambiental da empresa tem relação com seus custos de recuperação de 

ambientes e penalidades ambientais e isso afeta seu valor de mercado.  

Garber & 

Hammith (1998) 

Há relação positiva entre exposição aos superfund sites e custo do capital próprio para 

empresas maiores.  

Campbell et al. 

(1998) 

Há relação negativa entre o valor de mercado e incertezas nos custos de recuperação 

dos locais (passivos ambientais).  

Kennedy et al. 

(1998) 

A forma de evidenciação das estimativas pode influenciar as decisões relacionadas à 

pagamentos e investimentos.  

Graham et al. 

(2001) 

Há relação significativa entre indicadores de passivos ambientais relativos a locais 

degradados e bond ratings.  

Campbell et al. 

(2003) 

Há relação significativa e negativa entre incertezas de passivos ambientais e valor de 

mercado.  

Ulph & Valentini 

(2004) 

Em alguns setores econômicos altamente expostos, como o químico, a introdução dos 

passivos ambientais nos balanços causou um significativo aumento dos empréstimos 

bancários, para proteger o capital dos proprietários. Para empresas sem passivos 

ambientais e com estes compartilhados com os bancos, estes aumentos não foram 

encontrados.  

Bewley (2005) 
Há relação significativa e positiva entre o nível de informações divulgadas sobre 

passivos ambientais e valor de mercado das empresas, essa relação é mais forte quando 



 
 

 

normas com maior enforcement entram em vigor.  

Bae & Sami 

(2005) 

Há relação significativa entre retornos anormais das ações e reconhecimento dos 

passivos ambientais, com aumento no poder preditivo no modelo de Earning Response 

Coeficients pela adoção destes passivos ambientais.  

Cox & Douthett 

Junior (2009) 

Há relação significativa entre divulgação dos passivos ambientais e relevância da 

informação para investidores (retorno das ações). O impacto (positivo ou negativo) na 

lucratividade e no preço das ações depende se a divulgação é confirmatória ou não da 

preocupação da empresa com o meio ambiente.  

Hunsader & 

Dickens (2012) 

Uma norma que aumenta a exigência de divulgação de informações sobre locais 

degradados entrou em vigor e gerou reações negativas no valor das ações. Os gestores 

que esconderam informações negativas tiveram que divulgá-las, e isso teve impactos 

negativos nos preços das ações.  

 

Fatores que influenciam na divulgação e reconhecimento dos passivos ambientais 

Barth et al. (1997) 
Há relação entre a divulgação dos passivos ambientais e influência regulatória, 

preocupações com processos e negociações e dependência do mercado de capitais.  

Li et al. (1997) 

Há relação positiva entre divulgação de passivos ambientais e percepção dos usuários 

externos sobre informações privadas que a administração retém e propensão à poluição 

e negativa com o risco de ação adversa (custos políticos).  

Cho; Chen & 

Patten (2014) 

Gestores tendem a divulgar e reconhecer seus passivos ambientais de maneira 

estratégica, apenas para evitar que stakeholders façam estimativas equivocadas destes 

passivos, pelo fato da não divulgação. Assim divulgam passivos ambientais imateriais 

para evitar comportamentos especulativos, é o caso da impression management.  

Estudos de caso 

Bertoli & Ribeiro 

(2006) 

O reconhecimento de passivos ambientais pode causar, no caso de empresas 

específicas, significativa queda no Patrimônio Líquido e Resultado e aumento 

significativo nos Passivos.  

Teixeira et al. 

(2006) 

O modelo de contabilidade tradicional somente contempla o reconhecimento e 

demonstração dos possíveis passivos ambientais quando as empresas excedem os 

limites legais de poluição, e/ou quando assumem passivos ambientais construtivos.  

Bufoni e Carvalho 

(2009) 

O não reconhecimento dos Passivos Ambientais pelas companhias, por morosidade e 

falta de legislação pode causar sua falência. 

Buccina, Chene & 

Gramlich (2013) 
Algumas companhias adiam ao máximo a divulgação de contingências ambientais. 

 

Estudos teóricos  

Houlthausen 

(1994) 

Na discussão da pesquisa de Barth & McNichols (1994), assevera que a preocupação 

com a implicação dos passivos ambientais para o valuation das firmas, enfatizado pelos 

autores, é de extrema importância para gestores, investidores e órgãos reguladores. 

Como benefícios de regulamentações específicas que estabeleceram mais exigências de 

divulgação destes passivos, o autor destaca: (a) o mercado poderia ter estimativas mais 

precisas dos passivos ambientais (b) os custos para obter as informações necessárias 

para estimar estes passivos iriam cair (c) a informação seria igualmente distribuída para 

os participantes do mercado, reduzindo a assimetria da informação.  

Feess, 

Muehlheusser & 

Wohlschlegel 

(2009) 

Risco de acidentes, investimento, e nível de cuidados para evitar passivos ambientais 

devem ser considerados pelas empresas antes de entrar em uma atividade arriscada. 



 
 

 

Pereira et al. 

(2014) 

A utilização de uma matriz de aspectos e impactos ambientais para auxiliar na 

elaboração de relatórios de contingências ambientais nas notas explicativas e pode 

contribuir no processo de evidenciação. 

Estudos comparativos da divulgação e representatividade dos passivos ambientais 

Rover; Alves; 

Borba (2006) 

Há pouca evidenciação e ainda menor quantificação dos passivos ambientais nas 

Demonstrações Financeiras de companhias brasileiras apresentadas no Brasil. 

Resultados melhores encontrados nas Demonstrações Financeiras apresentadas nos 

Estados Unidos.  

Hahn, Rezende & 

Nossa (2010) 

O conhecimento do mercado de seguros brasileiro em relação a seguros para passivos 

ambientais é deficiente.  

Ferreira, Borba & 

Rosa (2014) 

Contingências passivas e provisões ambientais podem acarretar em uma redução 

considerável, de mais de 50%, no lucro ou em prejuízo, para algumas empresas, 17% 

delas. Há diferenças no volume de contingências passivas e provisões ambientais nas 

empresas de diferentes graus de poluição e continentes, porém a variabilidade não pode 

ser explicada estatisticamente pelo grau de poluição e pelo continente.  

Ferreira et al. 

(2014) 

Se todas as contingências ambientais tivessem sua probabilidade de ocorrência como 

provável e devessem ser provisionadas, 25% das empresas brasileiras analisadas teriam 

seus lucros reduzidos em mais da metade ou até mesmo obteriam prejuízos.   

Estudos que analisam a confiabilidade dos passivos ambientais 

Berthelot et al. 

(2003) 

Há relação significativa entre provisões ambientais e volatilidade de resultados, o que 

sugere práticas de gerenciamento de resultados e assim, segundo os autores, as 

provisões ambientais não são confiáveis.  

Maurice (2013) 

Os resultados apontaram a confiabilidade das provisões ambientais e o autor não 

encontrou relações entre provisões ambientais e práticas de gerenciamento de 

resultados, além disso há evidências de isomorfismo nas práticas de divulgação das 

provisões. 

Bonache et al.  

(2013) 

As provisões ambientais são confiáveis, ao contrário das provisões totais para possíveis 

perdas e acrescentam que quanto maior é o detalhamento das provisões, maior é sua 

confiabilidade. 

Fonte: Elaborada pelos autores 
 

A partir do que foi apresentado na Tabela 5, percebe-se que os resultados dos estudos 

sugerem que os passivos ambientais divulgados são relevantes para a avaliação das empresas, 

podem impactar de maneira significativa em sua estrutura patrimonial e nos resultados, e por 

isso são importantes para investidores e credores, que devem considerá-los nas tomadas de 

decisões. Contudo há alguns entraves para esta divulgação, tais como comportamento 

oportunista de gestores, que podem utilizar a informação para alisar resultados ou “ocultá-la” 

temendo que a assunção da obrigação possa facilitar a perda de processos judiciais ou 

impactar negativamente nas avaliações de stakeholders.  

A evidenciação e quantificação destas obrigações são feitas de maneira heterogênea 

entre as empresas. O reconhecimento e divulgação destas obrigações, sendo feitos “por 

conveniência” prejudicam a qualidade da informação contábil. Deste modo, as obrigações 

divulgadas não são comparáveis e podem também não serem confiáveis, que são 

características importantes da informação contábil.  

Em apenas 10 trabalhos, os autores fizeram recomendações para estudos futuros. 

Alguns deles fizeram sugestões mais pontuais, recomendando a inclusão de novas variáveis 

nos modelos econométricos, tais como variáveis setoriais e características das empresas ou 

recomendando pesquisar outras amostras ou outros períodos. Outros fizeram recomendações 



 
 

 

de pesquisas que ainda não foram realizadas, segundo dados do presente estudo, como a 

investigação das implicações da transformação de obrigações contingentes em obrigações 

definitivas pelas empresas. As recomendações de estudos futuros seguem na Tabela 6, à 

seguir.  

 

Tabela 6 

Recomendações de estudos futuros  

Estudo Recomendações de estudos futuros 

Li et al. (1997) 

Pesquisar ações de gestores que possam influenciar na divulgação, se a divulgação 

poderia afetar os custos esperados das empresas com litígio e utilizar outras proxies e 

uma amostra mais diversificada para este estudo. 

Campbell et. al. 

(1998) 

Pesquisar sobre as implicações da transformação de obrigações contingentes em 

obrigações definitivas. 

Campbell et. al. 

(2003) 

Investigar divulgações em notas explicativas e reconhecimento de passivos em 

circunstâncias onde os custos e benefícios da divulgação de informações privadas 

possam ser previstos. 

Ulph & Valentini 

(2004) 
Usar informações setoriais para aprimorar o modelo econométrico. 

Bewley (2005) 

Investigar especificamente as diferenças de normas de órgãos reguladores, no sentido do 

seu poder de impor sanções. Incorporar na análise variáveis relacionadas à mudanças e 

incertezas nas estimativas dos passivos ambientais. A métrica relativa a enforcement 

também pode ser revisada. Podem ser incluídas variáveis também sobre a rigidez das leis 

ambientais e sua interação com normas sobre reporte financeiro 

Bae & Sami (2005)  
Utilizar uma amostra maior com custos de limpeza, com um período maior. Utilizar 

fatores adicionais, como características das empresas 

Bertoli & Ribeiro 

(2006)  

Estudar a correlação entre o crescimento das atividades da Petrobrás e o aumento das 

incidências dos acidentes. 

Buccina et. al. 

(2013) 

Fazer um estudo comparativo sobre as estratégias de divulgação de diferentes 

companhias a respeito de litígios relacionados a derramamentos de petróleo.  

Bonache et. al. 

(2013) 
Fazer a replicação do estudo em outras amostras comparáveis e em outros períodos. 

Ferreira et. al. (2014) 

Conduzir entrevistas semiestruturadas com grupos de investidores e questioná-los se eles 

levam em consideração informações sobre contingências ambientais em suas decisões de 

investimento. Investigar se a classificação das contingências ambientais em possíveis e 

remotas pode influenciar a decisão de investidores. 

Fonte: Elaborada pelos autores 
  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo procurou contribuir com a produção científica em relação à temática, 

principalmente no cenário brasileiro e teve como objetivo apresentar uma revisão da 

literatura, com análise das pesquisas científicas de contabilidade, publicadas em periódicos, 

acerca do tema passivos ambientais. Deste modo, realizou-se um estudo descritivo, utilizando 

a análise de conteúdo como instrumento de coleta de informações, com base nas metodologias 

adotadas por Murcia et al. (2008), Rover, Santos e Salotti (2012) e Teixeira e Ribeiro (2014).  

Os resultados encontrados indicam que a temática vem sendo publicada em vários 

periódicos, que os estudos se concentram basicamente em 4 países, sendo eles Estados 

Unidos, Canadá, Brasil e França e a maior parte dos estudos tem objetivos relacionados a 

impactos dos passivos ambientais estimados e divulgados, os quais foram realizados com 



 
 

 

empresas dos Estados Unidos e Canadá. Apesar deste tipo de estudos ter instigado muitos 

pesquisadores pelo mundo, não se encontrou, até a realização do presente trabalho, outros 

com objetivos semelhantes elaborados para verificar a realidade brasileira e de outros países, 

o que é uma lacuna a ser explorada por pesquisadores. Por exemplo: seria a informação 

divulgada sobre passivos ambientais value relevance no mercado brasileiro? E na América 

Latina?    

Estudos sobre fatores que influenciam na divulgação e reconhecimento dos passivos 

ambientais também se concentraram em empresas dos Estados Unidos e Canadá e esta 

também é uma lacuna a ser explorada por pesquisadores brasileiros e de outros países. Por 

exemplo: Considerando que alguns estudos como o de Rover, Alves e Borba (2006) sinalizam 

que há diferenças na evidenciação dos passivos ambientais em empresas brasileiras, isso 

poderia ser explicado pela regulamentação, preocupações com custos políticos, dependência 

do mercado de capitais e percepções dos usuários externos em relação a informações retidas 

pela gestão? Outras variáveis poderiam explicar este nível de evidenciação?   

Outro tipo de estudo não encontrado no Brasil e nem mesmo nos Estados Unidos, 

publicado basicamente em periódicos francesas, é o relativo à análise da confiabilidade dos 

passivos ambientais divulgados. Considerando que a divulgação, reconhecimento e 

mensuração dependem da discricionariedade de gestores, seriam os montantes divulgados nos 

mercados brasileiro e estadunidense confiáveis? Ou seriam estes utilizados para manobras de 

alisamento de resultados e manipulação do endividamento? O estudo de Berthelot et al. 

(2003) sinaliza a não confiabilidade, já o de Maurice (2003), sinaliza a confiabilidade. Logo, 

não há consenso entre os autores e é outra lacuna a ser explorada.  

Destaca-se na maioria dos trabalhos analisados a não utilização de teorias para 

explicar os fenômenos estudados, o que poderia auxiliar na explanação dos mesmos ou 

contribuir com a teoria. Ademais, nos poucos estudos que as utilizaram, constatou-se que não 

há predomínio de uma teoria em particular. Cada estudo se baseou em uma teoria. Li et al. 

(1997) que acreditam que as práticas de divulgação podem ser explicadas pela Teoria dos 

Jogos, dependendo dos vários players do mercado, como investidores e gestores. Já Maurice 

(2013) procura explicá-las pela Teoria Positiva (dependem dos interesses pessoais dos 

gestores) ou Teoria Institucional (dependem das práticas de outras empresas). Esta é outra 

lacuna que pode ser explorada: qual teoria poderia melhor explicar as práticas de divulgação 

dos passivos ambientais? 

Logo, ainda há muito a ser pesquisado sobre a temática e o desenvolvimento das 

pesquisas pode dar informações importantes ao mercado e a reguladores, relacionadas à 

relevância, confiabilidade, qualidade e comparabilidade dos passivos ambientais reportados 

pelas empresas e o que impede que estas características desejáveis para as informações 

contábeis sejam alcançadas.     

Como limitações deste estudo, destaca-se o fato de que os achados se apoiaram apenas 

nos artigos disponíveis no Portal de Periódicos Capes e na Base Scopus, com as palavras-

chave selecionadas, sendo que podem haver outros artigos publicados em periódicos não 

contemplados no estudo, não indexados nestas bases ou não foram encontrados durante a 

busca, por problemas nos mecanismos de busca ou pelo idioma, considerando que utilizou-se 

palavras-chave apenas em português, inglês, espanhol e francês.  

Como sugestões para estudos futuros sugere-se aplicar esta análise a artigos 

publicados em congressos recentes, nacionais e internacionais, para verificar a iminência de 

publicação de trabalhos emergentes sobre a temática.   
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