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Com o aumento populacional e a inevitabilidade de se produzir cada vez mais bens e 

serviçospara suprir as necessidades da sociedade, o homem acaba explorando os 

recursos naturais de forma devastadora e, se preocupando tanto em explorar, acabam 

esquecendo até mesmo de que as próximas gerações também irão utilizar estes recursos. 

As entidades como principais exploradoras do meio ambiente, precisam de recursos que 

possam auxiliar na redução dos impactos ambientais e na proteção dos recursos 

naturais. Dentre esses instrumentos, está a Contabilidade Ambiental, com idéias e 

mecanismos inovadores que podem contribuir de forma positiva para a proteção do 

Meio Ambiente e um melhor aproveitamento da natureza. Fundamentada nessas 

considerações, o objetivo geral desta pesquisa busca analisar como a Contabilidade 

Ambiental e suas ferramentas podem auxiliar nas operações de uma Indústria de 

Cerâmica no distrito de Quixabeira - BA.Foram aplicadas pesquisas para o 

embasamento teórico, com a utilização de manuais, revistas, livros e artigos científicos. 

Em relação à classificação metodológica tem-se o intuito de apresentar uma pesquisa 

descritiva, visto que o intuito da pesquisa é reunir dados da entidade, analisá-los e 

interpretá-los, para posteriormente apresentar resultados. Deseja-se que a abordagem 

seja de caráter qualitativo, visto que tem como objetivo descobrir as possibilidades de 

um melhor aproveitamento dos recursos naturais, sem causar danos ao mesmo e de 

como a Contabilidade aplicada a este meio, pode gerar resultados satisfatórios para a 

organização. No que diz respeito aos procedimentos, classifica-se como estudo de caso 

e o instrumento de coleta de dados acontecerá com a aplicação de um roteiro de 

entrevista semiestruturada, direcionadas para a Gestora da Entidade, com a intenção de 

obter respostas aplicáveis para a problemática da questão.Desta forma, essa pesquisa 

procurará identificar, como o uso da Contabilidade Ambiental, em conjunto com suas 

ferramentas, podem levar uma organização a obter melhores desempenhos, tanto nas 

questões de produção dos seus instrumentos, como nas questões ambientais. Então, 

partindo disso espera-se que por meio dos resultados, possamos trazer sugestões de 

melhoria para a empresa e o meio ambiente a exemplo de diminuição de desperdício de 

materiais por parte da entidade, melhoria da imagem institucional e uma melhor 

adequação aos padrões ambientais.  
 

PALAVRAS-CHAVE:Recursos Naturais. Contabilidade Ambiental. Padrões 

Ambientais. 
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