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RESUMO

A necessidade de demonstrar as informações geradas pela contabilidade ambiental se torna emergente, devido aos impactos ambientais 
causados pelas atividades de geração e distribuição de energia. Dessa forma, essa pesquisa buscou responder à seguinte questão: as empresas do 
setor ramo energético, divulgam informações ambientais relativas à interação da entidade com o meio ambiente, de acordo com a Norma 
Brasileira de Contabilidade Técnica (NBC T-15)? O referido trabalho tem como problema de pesquisa explicar se as empresas do ramo energético 
que compõe o índice carbono eficiente (ICO2) divulgam informações ambientais relativas a interação da entidade com o meio ambiente, 
conforme a NBC T-15. Para solucionar o problema de pesquisa, temos como objetivos específicos: descrever o desenvolvimento da contabilidade 
ambiental no Brasil; identificar quais informações relativas a interação da entidade com o meio ambiente, devem ser evidenciados conforme a 
NBC T-15; explicar a formação e composição da carteira do índice carbono eficiente (ICO2); descrever a atuação das empresas que compõe o 
índice carbono eficiente (ICO2) no mercado energético. A pesquisa pretende contribuir para a comunidade acadêmica e empresas de modo geral, 
enfatizando a relevância do assunto, e gerando informações úteis sobre a utilização de recursos da contabilidade ambiental e sua evidenciação 
para a tomada de decisão. Desse modo, procurar responder se as empresas do ramo energético que compõe o índice carbono eficiente (ICO2) 
divulgam informações ambientais, relativas a interação da entidade com o meio ambiente, conforme a NBC T-15. A pesquisa 
descritiva/qualitativa, com o período referente à 2015 e 2016, nas empresas do ramo energético que compõe o índice carbono eficiente (ICO2) da 
BM&FBOVESPA. A revisão da literatura apresenta aspectos relevantes relacionados à contabilidade ambiental e evidenciação ambiental. Os 
resultados demonstraram que elas divulgam parcialmente suas informações relativas à interação com o meio ambiente, apresentando-as 
principalmente nos relatórios de sustentabilidade. As empresas analisadas, Cemig e CPFL Energia, apresentaram níveis semelhantes de divulgação, 
necessitando, porém de uma evidenciação em uma demonstração separada, conforme informa a NBC T15. Foram analisados os relatórios de 
sustentabilidade e demonstrações financeiras dos anos de 2015 e 2016, das empresas Cemig e CPFL Energia do ramo energético que compõe o 
índice carbono eficiente da BM&FBOVESPA. Foram verificadas as informações de natureza ambiental referente à interação com o meio ambiente, 
conforme as diretrizes da NBC T15 e constatou-se que as empresas evidenciam parcialmente suas informações e de forma espessa, encontrando 
grande dificuldade em obter informações mais concisa e resumida. Vale salientar ainda que a maioria das informações foi encontrada nos 
respectivos relatórios de sustentabilidade. Torna-se importante, portanto evidenciar suas informações de cunho ambiental de forma separada, 
conforme rege a NBC T15, a fim de uma melhor apresentação aos seus stakeholders. Esse estudo torna-se importante devido à necessidade de 
esclarecimento das informações referentes aos impactos que as atividades de geração e distribuição de energia causam no meio ambiente, e a 
consciência que as empresas têm em investir parte de seu lucro na reversão, preservação e manutenção dos recursos naturais.
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