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Resumo: 

Pela ciência econômica, no início do período e dentro dos conceitos da macroeconomia, 

projetar os valores que comporão o PIB Ecológico e pela ciência contábil, ao final do período 

e dentro dos conceitos microeconômicos, uma vez identificados os efeitos externos como atos 

contábeis, registrá-los e evidenciá-los em demonstrativo – Balanço Ecoambiental – que 

permita confirmar ou não as projeções da Economia quanto ao PIB Ecológico e assim 

oferecer sua contribuição à sociedade no que se refere aos eventos relacionados com as 

atividades e os serviços da própria natureza, assim como os impactos ambientais que 

provocam alterações nos ecossistemas. Propõe-se com este estudo, estender a aplicabilidade 

dos recursos das ciências contábeis para, com seus métodos e técnicas, medir, quantificar, 

valorar e evidenciar, em suas demonstrações, a interação entre as entidades públicas e 

privadas com o ecossistema quanto aos efeitos positivos e negativos gerados pelas 

externalidades; visualizam-se nos componentes valorados dos efeitos externos à economia 

soluções factíveis para oferecer, dentro de novo conceito e sob a égide dos procedimentos 

macro e microeconômicos, condições para obtenção do PIB Ecológico, além de constituírem 

instrumento para auxiliar no controle dos impactos ambientais.  
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INTRODUÇÃO 

Ao conceituar patrimônios, Alliaud (2006) afirma que estes somente têm sentido quando estão 

vinculados a pessoas. Sob este enfoque, os patrimônios econômicos não são independentes, 

sempre estão relacionados às pessoas físicas ou jurídicas; sua composição no sistema 

econômico satisfaz os três requisitos para serem avaliados como ativos na condição de 

propriedade: aquisição, posse e uso. A noção de patrimônio econômico forma uma ponte entre 

os respectivos bens e as pessoas jurídicas ou naturais, seus proprietários.  

No que concerne ao meio ambiente, este é um conceito diferente de patrimônio, sendo 

formado por um conjunto de elementos exteriores aos indivíduos, conjuntos estes que 

envolvem as pessoas jurídicas ou naturais, como animais, clima, ar, solo, água entre outros. 

Agregam-se a estes conjuntos as belezas naturais, formadas por rios, montanhas, selvas, áreas 

com climas e espécies silvestres e vegetais, tudo compondo o patrimônio ambiental. Assim, o 

conceito de patrimônio ambiental abrange todos estes componentes em que, à exceção do 
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Estado
2
, as demais pessoas jurídicas ou naturais, sob os conceitos contábeis, são apenas 

usuários.  

Atualmente, desenvolvimento e qualidade ambiental são interdependentes e tratados 

conforme sua importância mediante troca de modalidades e de utilização do capital natural, 

este conceito surgiu na Conferencia de Estocolmo, em 1972, que foi considerado como tema 

de „eco desenvolvimento‟ e depois denominado „desenvolvimento sustentável‟. O contexto do 

problema no entorno da economia se dá quando os agentes do sistema produtivo, seguidos 

pela deterioração do ecossistema, ao prestar contas à sociedade, colocam nas projeções 

econômicas e nos balanços contábeis somente informações de natureza econômico/financeira 

e que não contemplam os valores dos serviços do capital natural (efeitos externos positivos) e 

impactos ambientais (efeitos externos negativos) que são os ganhos e perdas ambientais, estes 

últimos representados pelos efeitos globais da poluição e da degradação. Como os agentes 

econômicos não pagam pelos custos sociais gerados em função da degradação e da poluição 

(externalidades) e tampouco os considera como insumos, a contabilidade que registra os fatos 

administrativos, para fins de distribuição e acumulação em seus sistemas de custeio, não os 

reconhecendo, considera-os somente conseqüências das atividades produtivas por parte das 

organizações empresariais. Como não são registradas não compõem a variação patrimonial, 

seja de natureza econômica ou ecológica, não podendo ser encontrados nos demonstrativos 

financeiros das entidades públicas ou organizações empresariais, sejam estas últimas 

prestadoras de serviços ou fabricantes de bens.   

A AGENDA 21 E A CONTABILIDADE – FOCO NO PIB ECOLÓGICO 

Durante a Eco-92, realizada no Rio de Janeiro, com a participação de 170 países, a Agenda 21 

foi criada, recomendando, entre outros, a correção de erros na composição do Produto 

Nacional Bruto (PNB), assim como em sua versão brasileira, o PIB (Produto Interno Bruto).  

Em seu Capítulo 8, INTEGRAÇÃO ENTRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

NA TOMADA DE DECISÕES, recomenda determinar o papel fundamental do ecossistema 

enquanto fonte de capital natural, assim como escoadouro dos subprodutos gerados pelo 

processo produtivo de capital e por outras atividades humanas. Considera que o 

desenvolvimento sustentável tem dimensões sociais, econômicas e ambientais e focaliza a 

necessidade de que os países e órgãos internacionais, além dos econômicos, desenvolvam 

sistemas contábeis que integrem os fatos sociais e ambientais, qualificando tais sistemas como 

necessários para medir os impactos causados nos ecossistemas que são as conseqüências da 

utilização dos recursos naturais pelas entidades produtivas de bens e prestadoras de serviços. 

Propõe ainda a adoção, em todos os países, de programa para o desenvolvimento de sistemas 

nacionais de contabilidade ambiental e econômica integrados, incorporando os custos 

ambientais e com isso inverter a tendência de tratar o meio ambiente como um „bem gratuito‟ 

e repassar os custos sociais a outros setores da sociedade, outros países, ou às gerações 

futuras.  

Desde a II Guerra Mundial que se utiliza o Produto Interno Bruto (PIB) para medir o 

crescimento econômico dos países, é um indicador que evidencia o que foi produzido 

internamente em termos de bens e serviços, servindo de instrumento para comparar o 

acréscimo ou decréscimo macroeconômico entre as nações e, neste contexto, segundo 

Dowbor (2009), quanto à ótica do PIB para o meio ambiente, não há distinção entre o que é 

benéfico ou não e, na opinião de Ferreira (2003), “se cada entidade [...] tivesse seus eventos 

econômicos medidos sobre os impactos ecológicos, o cálculo do PIB Verde seria alcançado”.  
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A fórmula do PIB tradicional contém somente os efeitos econômicos, ou seja, a produção 

medida em dinheiro, adicionada do valor das exportações e subtraído o valor das importações; 

não inclui os demais componentes que são os custos de produção e os impostos, ignora os 

custos sociais do processo produtivo – a degradação ambiental e a emissão de gases de efeito 

estufa – assim como o fazem as organizações empresariais. Tais custos sociais impostos à 

sociedade são representados pelas externalidades, que por não disporem de materialidade 

econômico/contábil não compõem as estimativas de valores integrantes dos custos industriais, 

significando que não podem constar nos demonstrativos financeiros das organizações 

empresariais e, conseqüentemente, também no PIB tradicional.  

Para contornar o problema da não inclusão de tais custos sociais há a sugestão de internalizá-

los; nesta mesma linha de pensamento, para Mattos (2004), a sustentabilidade ambiental pode 

ser vista como um relacionamento harmônico entre os sistemas econômico e ecológico, 

ambos são dinâmicos e os denomina como custos ambientais; afirma que tais custos uma vez 

internalizados representam um passo importante para controlar o uso dos recursos e serviços 

naturais, tendo como conseqüência induzir os consumidores a pagar o custo real do bem 

adquirido, em vez de repassá-los indiscriminadamente à sociedade e completa com a assertiva 

de que o ambiente é considerado uma dimensão do desenvolvimento e como tal deve ser 

internalizado em todos os níveis de decisão. É a mesma sugestão de Prugh (1999), ou seja, a 

incorporação da deterioração do capital natural aos custos dos produtos e serviços. Estas 

sugestões remetem ao que Buarque (1990) afirma que dentro de uma visão estritamente 

econômica, a incorporação ou internalização dos impactos ambientais no processo produtivo 

deve passar pela valoração destes impactos na composição do valor dos bens obtidos, 

colidindo frontalmente com os estudos de Moura (2003), para quem a teoria neoclássica tem 

definido que os preços de bens e insumos resultam somente do equilíbrio entre a oferta e a 

demanda, seja um produto final adquirido no mercado pelos consumidores, ou um insumo 

incorporado por agentes produtores. 

Sob a ótica jurídica e econômica, outros autores corroboram com Moura (2003) nestes 

conceitos, assim, para Irigaray (2004), somente os recursos hídricos permitem a aplicação dos 

instrumentos econômicos para quantificar e avaliar seu uso, os demais efeitos gerados pelas 

externalidades responsáveis pelos custos sociais, conseqüência do empobrecimento dos 

recursos naturais, não oferecem condição de materialidade para serem internalizados. Para 

Acselrad (2001), apud Dauzacker (2007), os efeitos externos, quando gerados pelos impactos 

ambientais, não representam custos econômicos, mas sim custos sociais, pois refletem danos 

causados a terceiros sem sua incorporação ao sistema de preços, portanto, quando se fala de 

custo social, se trata de um custo fictício, pois os impactos ambientais, no sentido econômico, 

ao não disporem de uma expressão monetária não permitem as operações voluntárias entre os 

agentes produtores e os consumidores. Neste contexto, se os efeitos externos por si mesmos 

não são dispostos para compra-venda, não têm valor econômico e não oferecem condições 

para transformá-las em gastos para as entidades ou em insumos valorados para compor os 

custos de bens ou serviços.  

Considerando a opinião de Ferreira (2003), tome-se como exemplo um fato real, a vazão 

tóxica de Cataguases em março de 2003 (cloro e soda cáustica, de uma fábrica de papel, 

lançados no rio Pomba, afluente do Paraíba do Sul) e ainda (somente como exemplo), 

acrescente-se a este evento a emissão de toneladas de CO2 em função de queimadas nas 

florestas da região. Observe-se que se pode valorar as externalidades negativas (vazão tóxica) 

e o efeito externo (emissão de CO2) como meio de aferir os custos sociais e na seqüência, 

subtraí-los do valor do PIB tradicional. É uma questão de domínio da economia ambiental que 

está sendo misturada com o que ocorre no sistema ecológico. Esta metodologia foi adotada 
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pelo Governo da China quando implantou o PIB Ecológico que foi usado por dois anos, 2005 

e 2006. No Quadro 1, a fórmula do PIB Ecológico chinês: 

Quadro 1 – PIB Ecológico da China 

PIB Eco = C + I + G + X – M – (emissão de CO2 + degradação ambiental) 

C = Consumo Privado Nesse cálculo não se consideram: 

I = Investimentos totais  Insumos de produção (matérias-primas, 

mão-de-obra, impostos e energia); G = Gastos do governo 

X = Exportações  Externalidades positivas. 

M = Importações  

 

Conforme a pesquisa The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
3
 “os actuais 

índices de declínio na natureza podem reduzir o PIB global em cerca de 7% até 2050” 

mostrando que o PIB ecológico sempre tende a ser negativo, provocando retração do PIB 

tradicional. Segundo esse critério, a economia chinesa cresceu somente 7% e não 10,5% em 

2005, como esperado. Em 2007 a China deixou de aplicar o PIB Ecológico, segundo diversas 

divulgações.  

EXTERNALIDADES E A GERAÇÃO DOS EFEITOS EXTERNOS 

Necessário se faz distinguir das externalidades os efeitos por elas gerados (efeitos externos); 

no sistema econômico estão os fatores de produção que geram a riqueza (efeitos econômicos) 

e, por analogia, no sistema ecoambiental estão as externalidades que geram os efeitos externos 

à economia. As externalidades positivas e seus efeitos, com seu caráter intangível são pouco 

visíveis à percepção, não obstante, fundamentais à simbiose entre as diversas espécies que 

convivem no ambiente natural, inclusive a humana – uma delas é a capacidade das florestas, 

assim como de qualquer vegetação, para absorver carbono. Para este efeito externo, o 

Protocolo de Kyoto criou um elemento econômico, ou seja, pode-se realizar valores por este 

serviço específico da natureza, assegurando que o incremento de programas de 

reflorestamentos é uma considerável referência. Estes programas, além de permitir ganho 

econômico com a absorção de carbono pela vegetação, abrem espaço para a geração de outras 

externalidades e seus efeitos ecoambientais, como a regeneração da própria floresta e o 

retorno da fauna, dentre vários outros. Em posição oposta encontram-se os efeitos gerados 

pelas externalidades negativas tais como a emissão de CO2 por incêndios florestais, sejam 

eles provocados por ação humana ou por elementos da própria natureza, como os raios; 

enchentes provocadas por excesso de chuvas e outros eventos que trazem transtornos à 

sociedade. Assim, no que tange aos efeitos externos à economia gerados pelos bens impuros
4
, 

na condição de externalidades positivas ou negativas, representam a resultante ou 

conseqüência das atividades humanas no ecossistema, podem ser tangíveis ou intangíveis e 

por não serem financeiramente remunerados (não figuram no sistema de preços) quando 

gerados em função das atividades econômicas não compõem os valores da economia e não 

são captados pelos sistemas de informações contábeis. 

Os efeitos externos positivos podem ser identificados na ocorrência de elementos que 

beneficiam a sociedade, dentre as quais se podem citar: 

 

a) Absorção de CO2 pela vegetação; 
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b) A não emissão de CO2 para fabricar determinado produto, como o que ocorre com uma 

usina sucroalcooleira que antes ateava fogo (vilão do aquecimento global pela emissão de 

grande quantidade de CO2) no canavial para facilitar a extração da cana, mudou os 

procedimentos e a colheita passou a ser feita por processo mecânico, assim, obteve o 

mesmo resultado na produção sem a emissão de poluentes.  

c) A supressão de ruídos emitidos por equipamentos automotores; 

d) O retorno de elementos faunísticos e da biodiversidade em função de programas 

específicos de recuperação ambiental; 

e) Paisagens formadas por acidentes geográficos e outros. 

Os efeitos externos negativos puros ou impuros
5
 são gerados: os primeiros pelos acidentes 

naturais no ecossistema e os segundos pelas atividades humanas, dentre os puros se podem 

citar: 

a) Emissão de CO2 pelo fogo provocado por quaisquer acidentes naturais no ecossistema;  

b) Outros, provocados por quaisquer acidentes naturais tais como enchentes, granizo, geada 

entre outros.  

Dentre os impuros
6
 pode-se citar: 

 

a) Emissão de CO2 pelas queimadas de florestas provocadas por ação humana;  

b) Emissão de gases de efeito estufa gerados por automotores, ruminantes e outros;  

c) Redução/extinção por morte ou migração de elementos biológicos;  

d) Extinção de fluxos de água e das nascentes provocadas por desmatamento, aterramento, 

erosão ou assoreamento das vias fluviais;  

e) Ocorrência ou espargimento de elementos poluentes por acidente. 

 

Ao considerar as ocorrências que estão provocando alterações nos ecossistemas, a ciência 

contábil necessita adequar seus conceitos para atribuir valor aos efeitos externos gerados 

pelos fatores diversos aos econômicos, ou seja, gerados pelas externalidades, reconhecendo-os 

como instrumentos que possam ser registrados, criando perspectivas para sua aplicabilidade e 

utilização.  

 

A INFORMAÇÃO CONTÁBIL  

Em suas projeções para a geração da riqueza, a economia se ocupa da forma como os agentes 

tratam a circulação dos recursos escassos no mercado; a contabilidade se ocupa do registro da 

circulação da riqueza gerada e em evidenciar com transparência esta riqueza dentro do 

sistema de informações das entidades, onde se identificam as fontes e as aplicações dos 

recursos necessários para garantir sua continuidade. É consenso na doutrina contábil de que os 

demonstrativos gerados pelo sistema de informação contábil reflitam a estrutura econômico-

financeira da organização e que ainda sejam instrumentos úteis e necessários para que 

diferentes usuários tomem decisões. 

Tanto a Ciência Contábil como a Ciência Econômica se sujeitam ao rigor dos números, 

devendo ainda respeitar os paradigmas que determinam sua forma de atuação; a primeira tem 
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a sujeição aos „Princípios Fundamentais da Contabilidade‟ e a segunda tem a sujeição aos 

números reais que, conforme Paulani (2005) é a partir da idéia de que a “Contabilidade Social 

constitui um instrumento de medição macroscópica do movimento econômico de uma nação” 

(grifo nosso).  

Para Silva (2003), no que concerne aos demonstrativos financeiros e o segmento 

Contabilidade Ambiental, as pesquisas desenvolvidas, ainda que recentes, evoluem para a 

solução destes problemas. O meio ambiente é o maior patrimônio da humanidade e sob esta 

ótica, a contabilidade deve corresponder com a transparência que a caracteriza para dispor a 

informação necessária à tomada de decisões. A contabilidade deve conduzir esta preocupação 

utilizando princípios, teorias, métodos e instrumentos para demonstrar a realidade patrimonial 

e principalmente a relação desta realidade patrimonial com o ambiente social. Para o autor, o 

ecossistema é um patrimônio relevantemente social. Assim, inseridos no maior patrimônio da 

humanidade os conceitos contábeis, sua variação para mais ou para menos, provocadas pela 

ação humana, deve passar pela confrontação entre os problemas ambientais e econômicos, 

estes podem ser focalizados como elementos informativos fundamentais para o 

desenvolvimento dos setores que utilizam os recursos naturais para gerar lucro e ao mesmo 

tempo protegê-los para garantir a continuidade da entidade. 

Os métodos para realizar a evidenciação estão disponíveis nas Normas Brasileiras de 

Contabilidade que considera os aspectos da forma e apresentação das demonstrações 

contábeis, da informação entre parênteses, das notas de rodapé, dos quadros e demonstrativos 

suplementares, dos comentários do auditor e do relatório da diretoria. 

O DEMONSTRATIVO BALANÇO ECOAMBIENTAL 

A Contabilidade é uma disciplina que migrando de conceitos do passado para a sua 

movimentação por meio do processamento de dados, se mantém em constante evolução 

técnica, evidenciando os efeitos e as variações ocorridas no patrimônio. A „Contabilidade 

Ecoambiental‟ que se visualiza não é outra contabilidade e, sob este enfoque, os efeitos 

externos que influenciam nas variações ocorridas nos ecossistemas devem ser reconhecidos e 

registrados. Desta forma os demonstrativos contábeis poderão satisfazer as necessidades de 

informação dos seus usuários dentro de um contexto mais abrangente. Isto significa que os 

demonstrativos contábeis continuam como instrumentos que permitem às entidades 

empresariais analisar o passado para decidir o que fazer no futuro, em termos de estratégias de 

caráter econômico-financeiro e agora também de caráter social e ecossistêmico. 

Para desenhar um sistema de gestão ambiental reforçado por indicadores gerados pelos 

procedimentos contábeis, que contemplem as alterações físicas refletidas na qualidade do 

patrimônio ecoambiental, devem ser consideradas as variáveis formadoras do impacto 

ambiental. É um conceito que deve ser aplicado na contabilidade, podendo ser compartilhada 

por todos aqueles que pretendem ter um sistema contábil útil e eficiente para a tomada de 

decisões. 

O recurso contábil a ser utilizado para registro dos efeitos externos e evidenciá-los 

corresponde ao grupo Contas de Compensação. Estas contas são descritas nas Normas 

Brasileiras de Contabilidade, mais especificamente na NBC-T 2.5 que podem ser 

consideradas como um sistema próprio. 

PLANO DE CONTAS  

Para Dauzacker (2007) a criação de um modelo de demonstrativo que evidencie e possa 

controlar os efeitos da degradação e poluição ambiental passa pela necessidade de registrar os 

eventos relacionados, utilizando então um dos recursos da contabilidade, a escrituração. Pode-

se entender a escrituração como um processo inserido dentro de conceitos de planejamento e 
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de sistematização contábil. Desta forma, para que tal escrituração seja harmonizada e que 

tenha consistência, é necessário que seja elaborado um Elenco de Contas que efetivamente 

capte, de forma detalhada, todas as operações concernentes aos efeitos externos gerados no 

âmbito das atividades da entidade. 

O registro contábil dos elementos que representam os efeitos externos é o processamento dos 

eventos ecoambientais, da qual, posteriormente aos ajustes, sairão os demonstrativos 

contábeis pertinentes à variação do Patrimônio Ecoambiental. Todos os fatos negativos 

(perdas ecoambientais) ocorridas em determinado período deverão ser confrontados com os 

fatos positivos (ganhos ecoambientais) ocorridos no mesmo período. 

O que deve caracterizar as contas que compõem no Balanço Ecoambiental é a prerrogativa de 

evidenciar o desempenho da entidade, quanto à sua responsabilidade ecoambiental, nos 

períodos observados. Para este efeito, as contas ecoambientais não são cumulativas, portanto, 

ao início de cada exercício, deve-se efetuar o estorno dos respectivos saldos para permitir 

novos registros. Interessa que fique evidenciado em cada exercício financeiro o resultado das 

ações e atividades da entidade no meio ambiente, no que concerne aos efeitos externos, nos 

quais se visualize o porquê das ocorrências que permitirão sua análise para facilitar seu 

controle assim como a gestão da responsabilidade ecoambiental. 

O PIB ECOLÓGICO 

Na Economia Ambiental o uso das externalidades (positivas ou negativas) visa melhorias no 

processo informativo com a atribuição de valores aos serviços ambientais prestados pelo 

capital natural, assim como os efeitos do impacto ambiental. Ao implementar estes valores as 

ciências econômicas e contábeis abrem perspectivas para analisar os ganhos e as perdas 

ambientais; a economia toma a si o encargo de auxiliar na atribuição de valor aos efeitos 

externos positivos e negativos, permitindo à contabilidade o seu registro e evidenciação em 

seus demonstrativos financeiros e, neste mesmo contexto, em conjunto, obter o PIB 

Ecológico. 

De acordo com os procedimentos e manuais de economia, o PIB tradicional não considera o 

valor de bens ecológicos vitais, como florestas, ar limpo, água e biodiversidade. Neste 

contexto pode-se questionar: qual é o custo social de um desmatamento, do ar poluído e de 

outros componentes do capital natural que tenha sofrido um processo de degradação? Este 

questionamento surge quando se busca estabelecer os valores a serem registrados nas Contas 

Satélites, ou seja, os números que irão compor as contas nacionais para formar o PIB 

Ecológico. Tem a mesma configuração que o Produto Interno Bruto (PIB), construído através 

da somatória da riqueza gerada pelo processo produtivo industrial e comercial, contudo, 

subtraindo a deterioração do capital natural em geral e a emissão de dióxido de carbono 

(CO2), provocados pelo desenvolvimento das atividades produtivas.  

O PIB Ecológico em estudo passa a ter características independentes, não se vinculando ao 

PIB tradicional. Na versão chinesa a aplicação do PIB tradicional em conjunto com o PIB 

Ecológico provocou, em função de sua adoção, uma aparente retração econômica, onde a 

economia e a contabilidade geraram informações imprecisas, posto terem misturado números 

econômicos reais com números sem materialidade econômica, equivalendo à emissão de uma 

„moeda de três faces‟, tornando-se insustentável. Os efeitos que geram o PIB tradicional e o 

PIB Ecológico devem ser registrados em grupos de contas distintas e separados, aqueles nas 

Contas Patrimoniais e estes nas Contas de Compensação.  

Na Contabilidade Ecoambiental o conceito do PIB Ecológico prevê o somatório dos efeitos 

externos positivos valorados, ou seja, valores de todos os benefícios gerados pelas atividades 

antrópicas ou pelas atividades do capital natural ao meio ambiente, dentro das fronteiras 
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políticas de cada nação. A partir desses conceitos pode-se utilizar o PIB Ecológico em 

qualquer entidade de natureza privada (microeconômica) ou país (macroeconômica), onde o 

seu crescimento representará o fator indicativo de manutenção e geração de riqueza futura 

com maior qualidade de vida. Com estes conceitos se visualiza no Quadro 3 a estrutura do 

PIB Ecológico: 

Quadro 3 – PIB Ecológico 

PIB Ecológico = A + N + S + P +CE  

A = Absorção de gases de efeito estufa Nesse cálculo não se consideram: 

N = Não emissão de gases de efeito estufa  Efeitos externos negativos (emissão de 

gases de efeito estufa); S = Supressão de ruídos 

P = Paisagens 

CE = Consciência Ecologica 

 
 Externalidades negativas. 

 

Tendo a sociedade organizada como foco principal, a utilização do PIB Ecológico em caráter 

micro serve como termômetro para medir a responsabilidade ecoambiental de cada 

organização empresarial e de cada município na ordem política e, em caráter macro serve 

como termômetro para medir a responsabilidade ecoambiental de cada país e seu 

comprometimento com a preservação dos ecossistemas e da vida com qualidade no planeta.  

O PIB tradicional e o PIB Ecológico desenvolvem-se em um ambiente de macrosimbiose, em 

que a percepção de sobrevivência de um depende a do outro, os recursos naturais são escassos 

e depende da ação humana para a sua preservação, que por sua vez necessita desses mesmos 

recursos naturais para satisfazer suas necessidades. Somente o equilíbrio entre ambos 

conseguirá manter o processo produtivo para satisfação das necessidades humanas e o planeta 

em condições de continuar oferecendo não só os recursos naturais, mas as condições vitais de 

sobrevivência para todas as espécies animais ou vegetais. Em equilíbrio homem e natureza 

todos os seres desse planeta viverão com mais qualidade. 

 

CONCLUSÃO   

A reação da natureza às agressões geradas em função das atividades humanas tem custo social 

muito alto, contudo, desconhecido em termos valorados e evidenciada somente através de 

relatórios teóricos; a dificuldade encontrada pela ciência contábil e econômica estava na 

valoração dos efeitos externos à economia que ocorrem nos ecossistemas e que provocam 

alterações no patrimônio ambiental. Atribuir valor aos efeitos externos gerados pela poluição 

do ar e dos rios, pelo desmatamento, pelas queimadas urbanas e rurais, pela falta ou excesso 

de chuva entre outros, era o componente que faltava para mais uma vez utilizar os 

fundamentos da Teoria Contábil e gerar informações necessárias à tomada de decisão quanto 

a esse novo componente e no sentido de ajudar a minimizar os efeitos da degradação nos 

ecossistemas.  

O reconhecimento do impacto ambiental pelo registro contábil dos efeitos externos, além de 

abrir perspectivas para obter o PIB Ecológico, elimina as lacunas existentes na informação 

contábil no que concerne às necessidades destas informações pela sociedade. A inserção do 

Balanço Ecoambiental nos demonstrativos da contabilidade permite avaliar a variação 

ocorrida no patrimônio ambiental, fazendo com que o sistema de informações da 

contabilidade transponha seus limites tradicionais e concilie a gestão e o controle dos efeitos 

externos no entorno das atividades sociais, produtivas e comerciais das entidades públicas e 

privadas, não somente para a tomada de decisões, mas também para avaliar sua participação, 

inserindo-a no contexto da Responsabilidade Ecoambiental. 
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