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RESUMO 

 

A contabilidade sofreu alterações significativas relacionadas à avaliação dos ativos biológicos 

e produto agrícola provocado pelo processo de conversão às IFRS no Brasil. A principal 

mudança é a avaliação desses itens pelo valor justo, que é considerado por diversos autores 

como a melhor forma de mensuração, por refletir a real situação econômica do negócio. O 

CPC 29 é o pronunciamento que estabelece o tratamento contábil e as respectivas 

divulgações, relacionados aos ativos biológicos e produtos agrícolas. O ativo biológico 

corresponde a animal ou planta, vivos e o produto agrícola é o produto colhido de um ativo 

biológico de uma entidade. O objetivo da pesquisa foi verificar na prática como são 

reconhecidos, mensurados e evidenciados os ativos biológicos em uma empresa do ramo de 

celulose. Para isso foi utilizado como metodologia uma pesquisa de caráter qualitativo, 

descritiva com levantamento bibliográfico e documental. No processo de análise prática foi 

utilizado o relatório das demonstrações contábeis da empresa Celulose Nipo Brasileira S.A 

referente ao exercício de 2011 publicadas no jornal Estado de Minas. Concluiu-se que a 

empresa adota as premissas contidas no CPC 29 para reconhecer, mensurar e evidenciar os 

ativos biológicos, mas poderia apresentar informações mais detalhadas para proporcionar aos 

usuários externos melhores conhecimentos da situação atual das florestas de eucalipto. 

 

Palavras-chave: Ativo Biológico, Produto Agrícola, CPC 29. 

 

Área Temática: Abordagem contemporânea em Contabilidade 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A contabilização dos ativos biológicos nas empresas brasileiras é uma prática nova, 

que exige das organizações muita análise, conhecimento técnico e interpretação das leis e dos 

pronunciamentos contábeis emitidos. Na empresa de celulose no qual esse estudo foi 

desenvolvido, a implantação do CPC 29 iniciou-se em 2009 com o apoio de profissionais e 

outras empresas do mesmo ramo. Este trabalho teve como foco de investigação responder a 

questão: Como são tratados contabilmente os ativos biológicos de uma empresa de celulose? 

Assim, o trabalho realizado teve o objetivo de verificar como são reconhecidos, mensurados e 

evidenciados os ativos biológicos na contabilidade de uma empresa do ramo de celulose.  

Para isso, foi realizado um levantamento teórico sobre os conceitos e as principais 

formas de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos biológicos; foram 

evidenciados quais são os ativos biológicos da empresa estudada; foram descritos quais são os 

principais custos que compõem o valor do ativo biológico da empresa estudada; foi 

identificado quando o ativo biológico passa a ser reconhecido como produto agrícola; e foi 

verificado na prática como são reconhecidos, mensurados e evidenciados os ativos biológicos 

na empresa estudada no Balanço Patrimonial e na Demonstração do Resultado do Exercício. 

A justificativa para realização do trabalho é que o mesmo contribuirá para o 

conhecimento dos profissionais, acadêmicos e áreas afins disponibilizando informações 

atualizadas e úteis para esclarecimentos dos novos conceitos.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL 

 

2.1 Entidades Agrícolas 

 

A Resolução CFC nº 909, de 8 de agosto de 2001, aprovou a Norma Brasileira de 

Contabilidade – NBC T 10.14 – Entidades Rurais, no qual se define as entidades agrícolas 

como as empresas que “se destinam à produção de bens, mediante o plantio, manutenção ou 

tratos culturais, colheita e comercialização de produtos agrícolas” (CFC, 2001, p. 3). Esta 

norma divide as culturas agrícolas em duas: temporárias e permanentes.  

De acordo com Marion (1985, p.32) culturas temporárias “são aquelas sujeitas ao 

replantio após a colheita. Normalmente o período de vida é curto. Após a colheita, são 

arrancadas do solo para que seja realizado novo plantio”. Pode-se citar como exemplos: soja, 

milho, arroz, feijão, trigo, entre outras. A NBC T 10.14 considera culturas permanentes como 

aquelas que permanecem vinculadas ao solo e proporcionam mais de uma colheita “sem a 

necessidade de novo plantio, recebendo somente tratos culturais no intervalo entre as 

colheitas” (CFC, 2001, p. 3). O ciclo produtivo das culturas permanentes é superior a um ano. 

São exemplos de culturas permanentes café, cana-de-açúcar, árvores frutíferas e eucalipto.  

As empresas rurais são compostas por atividades como, por exemplo, cultivo de 

plantações, silvicultura, e criação de animais e são de suma importância para o Brasil 

representando parcela significativa no Produto Interno Bruto (PIB) nacional. A contabilidade 

promove um ganho para estas e para as demais empresas do país, pois possibilita aos gestores 

melhorar seus índices e resultados através das análises das demonstrações financeiras 

aplicando técnicas que resultam em lucro.  

A contabilidade brasileira sofreu muitas alterações nos últimos anos em função da 

adesão às normas internacionais, mudanças tanto na estrutura das demonstrações quanto nos 

conceitos técnicos aplicados. Várias empresas de ramos diferentes tiveram que adotar as 

novas normas para se enquadrarem às legislações vigentes, inclusive o setor agrícola.  

 

2.2 Processo de Convergências às IFRS e a Atividade Agrícola 

 

O crescimento da economia global e a interligação dos países gerados pela 

globalização trouxeram a necessidade de padronizar as normas contábeis adotadas em cada 

região. KPMG (2008, p. 4) afirma que “as normas contábeis mais aceitas no mundo, 

atualmente, são as IRFS” emitidas pelo IASB. A convergência das práticas contábeis no 

âmbito internacional tem tomado uma proporção valiosa no mundo todo. O marco inicial da 

adoção às IFRS foi em 1º de janeiro de 2005 quando os países da União Européia adotaram 

essas normas e atualmente, de acordo com informações do CRC SP (2011) “mais de 120 

países já adotaram as IFRS”, inclusive o Brasil. 

KPMG (2008) informa que no Brasil o processo de convergência às IFRS foi iniciado 

pela CVM, órgão regulador do mercado de capitais no país. A CVM alterou suas normas para 

se alinhar aos padrões internacionais de contabilidade. Por meio da Instrução CVM nº 457, 

editada em julho de 2007, determinou que as companhias de capital aberto a partir de 2010 

passassem a apresentar suas demonstrações financeiras de acordo com as novas normas. Após 

sete anos de tramitação na câmara dos deputados, o Projeto de Lei (PL) número 3.741/00 foi 

aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e sancionado pelo Presidente da 

Republica em 28 de dezembro de 2007, tornando-se Lei nº 11.638 que modificou a Lei n° 

6.404/76. As mudanças introduzidas na Lei n° 6.404/76 possibilitaram a harmonização aos 

padrões de contabilidade internacional visando a centralização e uniformização dos processos 

contábeis nas empresas brasileiras.  
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O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), criado através da Resolução CFC nº 

1.055/05, tem como responsabilidade trazer para o Brasil as normas emitidas pelo IASB. O 

CPC realiza a emissão dos seus pronunciamentos técnicos denominados CPCs, orientações 

denominadas OCPCS e interpretações denominadas ICPCs. Os pronunciamentos técnicos 

CPCs, após serem criados, são aprovados pelo CFC o qual normatiza o referido 

pronunciamento por meio de Resolução, incorporando o conteúdo às Normas Brasileiras de 

Contabilidade (NBC). Neste processo, para cada CPC é criada uma NBC. A importância da 

criação de uma NBC é que a norma tem como característica a imposição de regras que devem 

ser respeitadas pelos profissionais e empresas. 

O CPC que trata a respeito da atividade agrícola é o CPC 29 – Ativo Biológico e 

Produto Agrícola, que está referenciado à norma Agriculture – IAS 41, emitida pelo IASB. 

 

2.3 Ativo Biológico e Produto Agrícola  

 

O processo de convergência às normas internacionais (IFRS) no Brasil causou uma 

revolução na rotina dos profissionais contábeis das empresas em geral, exigindo maior 

conhecimento dos negócios. Dentre as várias alterações ocorridas destacam-se, para as 

empresas do setor de agronegócio, mudanças na contabilização do ativo biológico. A 

novidade nessa mudança dada pela redação da Lei nº 11.941/09 que alterou a Lei 6.404/76 “é 

que os ativos biológicos e os produtos agrícolas derivados passam a ser avaliados ao valor de 

mercado em vez de terem uma avaliação relacionada ao custo de produção” (CVM, 2009a).  

Os ativos biológicos, definidos pelo CPC 29 referem-se a animais ou plantas, vivos, 

que produzem produto agrícola (CPC, 2009b). Para fins de contabilização, o ativo biológico é 

considerado como tal desde o nascimento ou plantio até o ponto de abate ou colheita, a partir 

deste ciclo o item passa a ser classificado como produto agrícola. O produto agrícola é 

definido pelo Sumário do Pronunciamento Técnico CPC 29 “como o produto colhido ou, de 

alguma forma, obtido a partir de um ativo biológico de uma entidade” (CPC, 2009b, p. 1). O 

produto agrícola pode ser vendido de acordo com a sua composição atual ou processado para 

se transformar em outros produtos.  

As empresas de agronegócio estão subordinadas à Norma Brasileira de Contabilidade 

Técnica Geral - NBC TG 29 – Ativo Biológico e Produto Agrícola. Tal norma também foi 

aprovada pela Resolução CFC Nº. 1.186/09 e, por força da Deliberação da CMV nº 596/09, a 

partir de 2010 as companhias de capital aberto foram obrigadas a divulgar o ativo biológico 

seguindo as novas normas contábeis.  

 

2.4 Atividade Agrícola e as Transformações Biológicas 

 

A atividade agrícola é conceituada no CPC 29 como “o gerenciamento da 

transformação biológica e da colheita de ativos biológicos para venda ou para conversão em 

produtos agrícolas ou em ativos biológicos adicionais, pela entidade” (CPC, 2009a, p. 3).  

Nas empresas de celulose, as florestas de eucalipto são os ativos biológicos que 

produzem o produto agrícola „madeira‟. Quando se inicia a extração da floresta, as árvores 

extraídas compõem o estoque de madeira. Essa madeira é utilizada como principal matéria 

prima para a obtenção/extração de celulose, e também, pode ser revendida para utilização, por 

exemplo, em cercas, produtos lenhosos, carvão e escoras. Essas florestas passam por 

processos de transformações biológicas como o crescimento, colheita, degeneração e 

regeneração que causam mudanças qualitativas e quantitativas nos ativos biológicos. Observa-

se que as transformações biológicas devem ser monitoradas como uma função rotineira de 

gerenciamento. 
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O CPC 29 determina que a empresa deva divulgar as mudanças no valor contábil de ativos 

biológicos entre o início e o fim do período corrente. Dentre as mudanças incluem ganho e perda 

das mudanças no valor justo, aumento devido a novas plantações e reduções devidas às colheitas. 

Siqueira (2011) determina que na atividade agrícola, as mudanças físicas ocorridas nos 

animais ou nas plantas podem aumentar ou diminuir os benefícios econômicos da empresa, 

pois essas mudanças alteram o estágio de maturidade desses ativos, tornando-os mais ou 

menos valiosos para os negócios empresariais.  Ainda segundo o autor “a mensuração dos 

ativos biológicos durante o período de crescimento, produção e procriação é o grande desafio 

a ser vencido pelas empresas” (SIQUEIRA, 2011, p.1). 

 

2.5 Reconhecimento dos Ativos Biológicos 

 

O ativo faz parte da mensuração da posição patrimonial da entidade e é conceituado no 

CPC_00_R1 - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-

Financeiro como “um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e 

do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade” (CPC, 2011). 

Essa definição do ativo identifica suas características essenciais, mas não específica os 

critérios que devem ser observados para reconhecê-los no balanço patrimonial. 

O primeiro processo que antecede a ativação do bem é analisar se estes atendem os 

critérios para serem reconhecido nas demonstrações contábeis. O reconhecimento é um 

processo que antecede a mensuração dos ativos. Nesta etapa é feita uma análise para verificar 

se estes itens atendem aos critérios estabelecidos pela norma para que sejam apresentados nas 

demonstrações contábeis. Este processo é conhecido na contabilidade como reconhecimento.  

Reconhecimento é definido pelo pronunciamento da Estrutura Conceitual de 

Contabilidade como o processo que consiste na incorporação ao balanço patrimonial ou à 

demonstração do resultado dos elementos que satisfaçam os critérios de reconhecimento 

mencionados no item 4.38: “(a) for provável que algum benefício econômico futuro associado 

ao item flua para a entidade ou flua da entidade; e (b) o item tiver custo ou valor que possa ser 

mensurado com confiabilidade” (CPC, 2011).  

Tratando-se de ativos biológicos, o CPC 29 uniu parte da definição de ativo e as 

condições estabelecidas pela estrutura conceitual, para estabelecer as condições necessárias 

para que um item com esta característica seja reconhecido nas demonstrações contábeis. Este 

CPC determina que uma entidade deve reconhecer um ativo biológico ou produto agrícola 

quando, e somente quando: (a) o controle do ativo resultar de eventos passados; (b) os 

benefícios econômicos futuros associados ao ativo fluirão para a entidade; e (c) a mensuração 

do valor justo ou o custo do ativo for confiável (CPC, 2009a). 

Para ilustrar a importância dessas condições em relação ao item controle do ativo, 

Rech e Oliveira (2011) exemplificam o caso de uma floresta nativa, que na essência de sua 

fenomenologia é um ativo biológico, por se tratar de planta viva e resultar da transformação 

biológica dos efeitos da natureza. Conforme legislação ambiental brasileira, a empresa não 

possui o direito de exploração das áreas de preservação permanente e reserva legal. Portanto, 

ainda que possa ser estimado o custo ou valor justo dessas florestas, a empresa não pode 

reconhecer esses ativos nas demonstrações contábeis, pois não tem o controle sobre as 

mesmas.  

Para exemplificar a condição de benefícios futuros, Rech e Oliveira (2011) ilustram o 

exemplo de uma empresa que possui uma floresta localizada em um determinado local e por 

quaisquer motivos legais não possa mais extrair a madeira daquela floresta. Mesmo que a 

floresta esteja enquadrada no conceito de plantas vivas, esta não deve ser reconhecida como 

tal nas demonstrações contábeis, pois falha no quesito de associação de benefícios 

econômicos futuros para reconhecer esses ativos biológicos.  
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2.6  Mensuração dos Ativos Biológicos 

 

Observa-se no tópico anterior que o critério de mensuração do elemento é fator 

determinante para reconhecimento do ativo nas demonstrações contábeis, ou seja, para 

reconhecer um ativo é primordial conseguir mensurar o bem.  

“Mensuração é o processo que consiste em determinar os montantes monetários por 

meio dos quais os elementos das demonstrações contábeis devem ser reconhecidos e 

apresentados no balanço patrimonial e na demonstração do resultado” (CPC, 2011). A Lei nº 

6.404/76, com as alterações introduzidas da Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, define que o 

imobilizado será avaliado pelo custo de aquisição, deduzido dos saldos das contas de 

depreciação, amortização ou exaustão. (BRASIL, 1976). Os critérios para determinação da 

vida útil estimada e para cálculo da depreciação, exaustão e amortização também devem ser 

revisados e ajustados periodicamente. 

Nas empresas agrícolas, os ativos biológicos sofrem a diminuição oriunda da exaustão, 

que corresponde à perda do valor do ativo decorrente da exploração das florestas. “Depreciar 

ou exaurir de forma correta, representa acumular corretamente o custo dos estoques oriundos 

das culturas. Portanto, a formação de custo dos estoques é dificultada quando não se conhece 

a peculiaridade de cada cultura ou não se sabe quantas colheitas ela proporcionará” 

(ZUCCOLOTTO e NOSSA, [200-?], p. 8).  

Uma das principais mudanças na contabilização dos ativos biológicos, que foram 

introduzidos com as alterações nas normas contábeis é contabilizar o mesmo a valor justo. Em 

comunicado, a CVM (2009) informa que os ativos biológicos e os produtos agrícolas passam 

a ser avaliados ao valor de mercado (valor justo) em vez de terem uma avaliação relacionada 

ao custo de produção, ou seja, ao custo histórico. O CPC estabelece que “o ativo biológico 

deve ser mensurado ao valor justo menos a despesa de venda no momento do reconhecimento 

inicial e no final de cada período de competência” (CPC, 2009a, p. 5), exceto quando há 

incapacidade para mensurar de forma confiável o valor justo.  

O CPC define que quando se pode mensurar de forma confiável o ativo biológico, as 

empresas o devem fazer subtraindo desse valor as despesas com vendas. E em situações, que 

esse valor não pode ser confiável, as entidades devem mensurar pelo custo, menos qualquer 

depreciação e perda por irrecuperabilidade acumuladas (CPC, 2009a). 

A exceção de mensurar ao valor justo é aplicada somente no reconhecimento inicial. 

No CPC 29 é definido que no momento da colheita o valor justo sempre pode ser mensurado 

de forma confiável. “Em todos os casos, a entidade deve mensurar o produto agrícola no 

momento da colheita ao seu valor justo, menos a despesa de venda” (CPC, 2009a, p. 9).  

Uma forma clara citada no CPC 29 para identificar o valor justo é utilizar o preço 

cotado em mercado ativo para um ativo biológico e produto agrícola, levando sempre em 

consideração a localização e condições atuais desse ativo. “Pode haver situações em que o 

valor justo somente seja obtido confiavelmente a partir de fluxos de caixa futuros ajustados a 

valor presente” (CPC, 2009b). O objetivo desse cálculo é determinar o valor justo do ativo 

biológico nas condições atuais. 

Os ativos biológicos às vezes não são encontrados no mercado, com as características 

iguais para determinar o valor justo, mas podem existir mercados similares para combinação 

deles. É normal no mercado existir determinados padrões de preço, expressos, por exemplo, 

em arroba de carne, valor da saca, hectares, quilograma. Conforme o CPC (2009a) a 

determinação do valor justo pode ser facilitada pelo agrupamento desses itens, conforme os 

atributos reconhecidos no mercado em que os preços são baseados.  

O CPC 29 afirma em seu parágrafo 30 que “há uma premissa de que o valor justo dos 

ativos biológicos pode ser mensurado de forma confiável. Contudo, tal premissa pode ser 

http://www.fiscosoft.com.br/index.php?PID=162709
http://www.fiscosoft.com.br/index.php?PID=212309
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rejeitada no caso de ativo biológico cujo valor deveria ser determinado pelo mercado, porém, 

este não o tem” (CPC, 2009b). A norma recomenda que em última análise, se não for possível 

obter medidas confiáveis, que estes sejam mensurados com base no custo histórico. 

 

2.7 Evidenciação dos Ativos Biológicos 

 

Evidenciação (disclosure) está relacionada à forma de divulgação dos elementos nas 

demonstrações contábeis, para disponibilizar informações mais detalhadas a todos os 

interessados. Uma grande questão atual para a contabilidade é: “Qual a extensão e o volume 

adequado de informações que devem ser divulgadas” (RECH e OLIVEIRA, 2011, p. 8).  

A evidenciação está ligada diretamente ao objetivo principal da contabilidade: 

fornecer informações para a tomada de decisões. De acordo com Pereira e Silva ([20--?]) a 

contabilidade procura traduzir, o máximo de transparência, de compreensão e legibilidade dos 

dados coletados, a fim de obter um processo de interação eficaz entre usuários e o sistema 

contábil. 

A evidenciação (disclosure) pode ser entendida, de acordo com Pereira e Silva ([20--

?]), como a transmissão clara, fidedigna e com qualidade das informações, de forma 

compreensível para os usuários. Se tratando da evidenciação dos ativos biológicos, o CPC 29 

recomenda que as companhias forneçam uma descrição dissertativa ou quantitativa de cada 

grupo de ativos biológicos que possui, mesmo que apenas narrativa, nas notas explicativas. 

O CPC 29, em seu parágrafo 43, recomenda as empresas ao apresentarem uma 

descrição quantificada de cada grupo de ativos biológicos, distingui-os entre ativos biológicos 

consumíveis e de produção, ou ainda, maduros ou imaturos. Os ativos maduros são aqueles 

que estão aptos para serem colhidos (ativos biológicos consumíveis) ou estão em condição de 

sustentar colheitas regulares (ativos biológicos de produção). 

“Esta distinção é relevante para destacar os ativos biológicos que contribuirão para o 

fluxo de benefícios no próximo período, daqueles que somente proporcionarão benefícios em 

períodos futuros” (RECH e OLIVEIRA, 2011, p. 8).  

Os mesmos autores também determinam que a classificação dos ativos é muito 

importante, uma vez que, a expectativa de fluxos de caixa futuros de uma árvore na fase de 

crescimento é diferente da expectativa de uma árvore em idade de corte.  

O CPC 29 determina que a entidade deva evidenciar o método e as premissas 

significativas aplicados na determinação do valor justo e quando o valor justo não pode ser 

mensurável de forma confiável, é necessário explicar de forma claro o motivo da mensuração 

pelo custo.  

Observa-se que o objetivo de evidenciar os ativos biológicos é tornar a informação dos 

métodos utilizados bem claros afim de que os interessados conheçam detalhadamente todos os 

processos que a empresa utiliza para mensurar os dados.  

 

2.8 Classificação do Ativo Biológico no Balanço Patrimonial 

 

Para a classificação dos ativos biológicos nos grupos de contas pertinentes ao Balanço 

Patrimonial, deve-se levar em consideração o ciclo operacional da empresa. O ciclo 

operacional é definido por Ribeiro (1999) como o espaço de tempo necessário para que a 

empresa conclua ou realize sua atividade principal. Marion (1985, p. 96) define como sendo 

“o período de produção, venda e recebimento da venda”. O ciclo operacional de uma empresa 

agrícola compreende o primeiro estágio da aquisição da semente até o estágio final do 

recebimento da venda, correspondente à realização financeira que consiste na entrada do 

dinheiro na conta Caixa ou Equivalente de Caixa. 
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Conforme a Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), são classificados no 

Ativo Circulante “as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social 

subsequente e as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte” (BRASIL, 1976). 

Todavia, esta lei dispõe que “na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver 

duração maior que o exercício social, a classificação no circulante ou longo prazo terá por 

base o prazo desse ciclo”. Portanto, o curto prazo será igual ao ciclo operacional, e se esse for 

menor que um ano considera-se o exercício social. 

Nas culturas temporárias cujo ciclo de vida é curto geralmente inferior a um ano, são 

classificadas diretamente no Ativo Circulante, como é o caso de uma empresa de feijão, 

devido às atividades classificadas nesta cultura demandar menos de um ano para a empresa 

produzir, vender e receber.  

De acordo com Zuccolotto e Nossa ([200-?]), o conceito de ciclo operacional é muito 

importante para classificar corretamente as culturas no Ativo Circulante ou Ativo Não 

Circulante, mas nem sempre é fator determinante para a identificação correta. Estes autores 

citam como exemplo, uma empresa registrando uma floresta de eucalipto no Ativo Circulante 

com o ciclo operacional de sete anos. Outra análise que deve ser feita para ajudar na 

classificação da cultura refere-se à determinação como atividade principal ou secundária da 

empresa. Segue o Quadro 1, para ilustrar essa classificação. 

 
Cultura Característica Atividade Classificação Contábil

• ter mais de uma colheita Atividade principal ou secundária Ativo Não Circulante

• ter uma colheita com maturação acima de dois anos

• ter apenas uma colheita Atividade principal Ativo Circulante

• ter prazo de maturação até dois anos

• ter apenas uma colheita Atividade secundária Ativo Não Circulante

P
e
r
m

a
n

e
n

te
:

T
e
m

p
o

r
á

r
ia

:

• ter prazo de maturação até dois anos e superior ao 

ciclo operacional definido pela atividade principal.

 

Fonte: Adaptado de Zuccolotto e Nossa, ([200-?], p. 4) 

Quadro 1: Classificação Contábil da Cultura 

 

De acordo com os conceitos dados para a classificação da cultura, observa-se que 

existem alguns critérios para avaliar corretamente o ativo. São eles: ciclo operacional, cultura 

permanente ou temporária e atividade como principal ou secundária.  

Na plantação de eucalipto, observa-se que a vida média de formação até o ponto de 

colheita é de aproximadamente sete anos. O processo de colheita pode utilizar duas técnicas 

distintas. A primeira é arrancar o eucalipto do solo e impossibilitar que a árvore cresça 

novamente e a segunda é permitir que, após o corte, a árvore brote e cresça sem a necessidade 

de novo plantio.  

Zuccolotto e Nossa ([200-?]) esclarecem que, quando a plantação do eucalipto se der 

pelo método da brotação, sua classificação será de cultura permanente, não gerando dúvida 

alguma, em função dessa cultura permanecer vinculada ao solo e proporcionar mais de uma 

colheita. No outro caso, quando a floresta passa pelo processo de replantio, há características 

para classificar como temporária, por proporcionar apenas uma colheita. No entanto, esta 

cultura leva sete anos em média para ser formada e de acordo com o conceito da cultura 

temporária apresentado por Marion (1985, p.32) “normalmente o período de vida útil é curto”.  
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2.9 Contabilização das Culturas Permanentes 

 

Na cultura permanente, de acordo com Marion (1985), os custos são acumulados na 

conta Cultura Permanente em Formação classificado no Ativo Permanente - Imobilizado 

(atual Ativo Não Circulante).  

Dentro da conta Cultura Permanente em Formação também são determinados os tipos 

de culturas através de subcontas específicas, como por exemplo, florestamento e laranjal. A 

separação das culturas por tipo em empresas que possuem mais de uma atividade, utilizando 

as subcontas, é importante para o controle gerencial, pois as análises dos custos e a tomada de 

decisão serão mais precisas devido à evidenciação das culturas. 

Após a formação completa da planta, que geralmente leva vários anos, Marion (1985), 

determina que seja transferido o valor acumulado da conta Cultura Permanente em Formação 

para a conta Cultura Permanente Formada. Quando se inicia a fase produtiva, esses custos são 

acumulados numa conta denominada Colheita em Andamento no Ativo Circulante e tratados 

como se fosse estoque em formação. Nessa conta Colheita em Andamento também são 

acumulados todos os custos do processo de colheita, tais como: mão de obra, custo das 

máquinas de colheitas, fretes, depreciação, exaustão. No termino da colheita, o total 

acumulado é transferido para a conta Produtos Agrícolas.  

Zuccolotto e Nossa ([200-?], p.5), concluem que essa segregação dos custos “é 

aconselhável, pois, permite identificar separadamente o custo da produção e da colheita”, 

permitindo assim, que os gestores conheçam melhor os custos separados.  

Existem algumas culturas, que não passa no estágio cultura formada, pois logo que 

finaliza a formação, a mesma já é ceifada. Exemplo disso são as culturas de cana de açúcar, 

palmito e eucalipto, como é o caso da empresa estudada.  

Quanto efetuada a venda dos produtos, é debitado a conta Produtos Agrícolas e em 

contrapartida a conta Custos dos Produtos Vendidos. 

Para fins de contabilização, consideram-se custos, todos os gastos identificáveis direto 

ou indiretamente da cultura. Quando se trata de uma única cultura, Marion (1985) esclarece 

que os custos se tornam diretos à cultura, sendo apropriados diretamente, sem a necessidade 

de rateio, havendo mais culturas, os custos indiretos deverão ser rateados. Custo é todo o 

“gasto relativo à bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços” 

(MARTINS, 2003). 

 

3 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho tem por objetivo verificar como são reconhecidos, mensurados e 

evidenciados os ativos biológicos na contabilidade de uma empresa do ramo de celulose. 

Considerando o objetivo proposto no trabalho optou-se pelo procedimento metodológico da 

pesquisa descritiva cuja investigação e análise têm como finalidade retirar as informações 

constatadas no objetivo em estudo. O objetivo das pesquisas descritivas de acordo com Gil 

(2002, p. 42) é a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, 

então, o estabelecimento de relações entre variáveis. O autor também informa que uma das 

características significativas deste tipo de metodologia está na utilização de técnicas 

padronizadas de coleta de dados como, por exemplo, a observação sistemática. 

Quanto às técnicas de pesquisa, foram utilizadas a pesquisa bibliográfica e o estudo de 

caso. A utilização da pesquisa bibliográfica ocorreu pois as informações apresentadas no 

estudo foram retiradas de materiais já elaborados tais como, por exemplo, os livros, artigos 

periódico, teses e materiais disponibilizados na internet. Gil (2002, p. 45) relata que a 

principal vantagem da pesquisa bibliográfica é a cobertura de fenômenos mais amplos em 

relação a uma pesquisa direta, no entanto, este tipo de pesquisa pode comprometer o trabalho 
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em função da possibilidade de obter fontes com informações equivocadas. Outra técnica de 

pesquisa foi o estudo de caso que procede à observação de fatos e fenômenos exatamente 

como ocorrem no real. No estudo em questão, a verificação e análise foram uma das 

importantes partes do trabalho, pois é através dela que foi demonstrado como são 

reconhecidos, mensurados e evidenciados os ativos biológicos nas demonstrações financeiras 

da empresa e posteriormente transcritos para o presente trabalho para conhecimento dos 

interessados.  

No processo de coleta de dados foi utilizado o relatório das demonstrações contábeis 

da empresa Celulose Nipo Brasileira S.A referente ao exercício de 2011 publicadas no jornal 

Estado de Minas. Esta técnica é denominada análise documental. Marconi e Lakatos (1996, p. 

57) relata que a característica da pesquisa documental é que a fonte de dados está restrita a 

documentos, sejam eles escritos ou não. 

Como o presente estudo trata de uma pesquisa descritiva, na análise dos relatórios 

financeiros da empresa foi observado em quais contas contábeis o ativo biológico impacta e 

em quais demonstrações financeiras são divulgadas. O resultado da contabilização do ativo 

biológico foi apresentado em forma de texto no estudo de acordo com os resultados obtidos 

nos dados analisados. 

 

4 ESTUDO DE CASO 

 

4.1 Celulose Nipo Brasileira S.A. - CENIBRA 

 

A Celulose Nipo-Brasileira S.A. - CENIBRA fundada em 13 de setembro de 1973 é o 

resultado do espírito empreendedor da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e da Japan 

Brazil Paper and Pulp Resources Development Co., Ltd. (JBP). Em julho de 2001, com a 

decisão da CVRD de se desfazer de sua participação em empresas de base florestal, a JBP 

passou a ser a detentora do controle acionário total da CENIBRA.  

A CENIBRA está localizada na cidade de Belo Oriente, leste de Minas Gerais e atua 

em diversos municípios, onde desenvolve projetos socioambientais, com o objetivo de 

contribuir para o desenvolvimento da região. 

Conforme informações de produção e suprimentos divulgados no relatório contábil 

referente a 2011, foram plantados/regenerados 18,8 mil hectares de florestas de eucalipto, 

sendo 16,2 mil hectares com florestas próprias e 2,6 hectares pelo programa de Fomento 

Florestal. O processo florestal da empresa abrange a infraestrutura, silvicultura, colheita e 

logística.  

O produto final da CENIBRA é a celulose branqueada de fibra curta de eucalipto. A 

celulose é utilizada como matéria-prima para inúmeros produtos, mas sem dúvida, a produção 

de papel é a sua principal aplicação. 

 

4.2 Ativos Biológicos  

 

Os ativos biológicos na CENIBRA correspondem ao cultivo e plantio de florestas de 

eucalipto para abastecimento de matéria-prima na produção de celulose. O seu produto final é 

somente a venda de celulose que é utilizada como matéria-prima em outras indústrias para a 

confecção, por exemplo, de papéis para embalagens, caixas, papel tissue e até mesmo sorvete. 

No Brasil existem empresas do ramo de celulose que também produzem os produtos 

resultantes dessa matéria prima, mas na Companhia estudada seu produto final é somente a 

venda de celulose.  
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O ciclo desse ativo biológico é aproximado de 7 anos, variável com base na cultura e 

material genético a que se refere, ou seja, desde o plantio até o ponto de colheita leva em 

média 7 anos para o eucalipto estar completamente formado e pronto para corte. 

De acordo com o relatório publicado referente a 2011, em 31 de dezembro do 

exercício, a CENIBRA possuía 129.356,99 hectares de florestas plantadas (informação não 

auditada pelos auditores independentes), desconsiderando as áreas de preservação permanente 

e reserva legal que devem ser mantidas para atendimento à legislação ambiental brasileira.  

 

4.4 Reconhecimento dos Ativos Biológicos no Balanço Patrimonial 

 

As florestas de eucaliptos, representadas por ativos biológicos da CENIBRA, eram 

classificadas anteriormente dentro do ativo imobilizado. Atualmente, eles são reconhecidos 

em uma conta específica dentro do grupo do Ativo Não Circulante, denominada Ativos 

Biológicos. Segue a demonstração do ativo biológico reconhecido em parte do Balanço 

Patrimonial da CENIBRA: 

 

Fonte: Estado de Minas (2012) 

Figura 1: Ativo Não Circulante do Balanço Patrimonial 2011 da CENIBRA 

 

O saldo contábil dos ativos biológicos da Companhia é composto pelo custo de 

formação dos ativos biológicos e do diferencial do valor justo sobre o custo de formação, da 

seguinte forma: 

  

 

 

Fonte: Estado de Minas (2012)  

Figura 2: Custo de Formação dos Ativos Biológicos da CENIBRA 
 

Os custos de formação das florestas de eucalipto até atingirem o ponto de colheita são 

apropriados nesta conta de Custo de Formação. Dentre os custos totais encontra-se todos os 

custos de Silvicultura, dentre eles: o controle de matocompetição, controle de pragas, 

fertilização, infraestrutura, limpeza da área, plantio, preparo do solo, custos com o fomento 

florestal, mão de obra direta, energia elétrica e outros.  Nesta conta, os custos são acumulados 

pelo método do custo histórico. 

A conta Valor Justo dos Ativos Biológicos ajusta o custo de formação das florestas, 

para que o saldo de ativos biológicos como um todo seja registrado a valor justo conforme 

determina o CPC 29. Na determinação do valor justo, leva-se em consideração o preço e 

expectativa de crescimento das florestas.  
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4.5 Reconhecimento do Produto Agrícola 

 

O produto agrícola corresponde ao produto colhido a partir de um ativo biológico. Na 

CENIBRA, as florestas de eucalipto são os ativos biológicos que produzem o produto agrícola 

„madeira‟. O ativo biológico é mensurado como tal, até o momento em que a floresta esteja 

completamente formada e pronta para a sua colheita. 

Quando se inicia a extração da floresta, descaracteriza o bem como ativo biológico, 

pois a partir desse processo a planta não é mais caracterizada como viva, e passa a ser 

reconhecida como o produto agrícola da empresa e contabilizado no estoque. Quando a 

madeira é cortada, o valor da exaustão (corresponde ao custo da silvicultura valorizada pela 

proporção do volume exaurido) é creditado na conta Exaustão Acumulada (conta redutora do 

ativo biológico) ao valor justo, e debitado na conta Estoque de Madeira acrescido os custo de 

colheita, logística e infra-estrutura. No momento da baixa do estoque de celulose (Produto 

Acabado), ou seja, na venda, o custo da madeira é reconhecido na Demonstração do 

Resultado do Exercício. 

 

4.6 Reconhecimento dos Ativos Biológicos na DRE 

 

Conforme demonstrada na nota explicativa das demonstrações contábeis do exercício 

de 2011, a avaliação dos ativos biológicos pelo valor justo é realizada anualmente pela 

Companhia. O ganho ou a perda nessa avaliação é reconhecido em linha específica na 

Demonstração do Resultado, denominado Variação do Valor Justo dos Ativos Biológicos. O 

aumento ou diminuição no valor justo é determinado pela diferença entre o valor justo do 

ativo biológico no início do período e no final do exercício. 

O CPC 29 determina no item 26 que a empresa deve divulgar as mudanças no valor 

justo dos ativos biológicos entre o início e o fim do período corrente. Essas variações devem 

ser incluídas no resultado do exercício de competência. Dentre as mudanças incluem ganho e 

perda das mudanças no valor justo, aumento devido a novas plantações e reduções devidas às 

colheitas. Observa-se que de acordo com as notas explicativas a empresa está seguindo esta 

premissa.  

Segue a demonstração da Variação do Valor Justo dos Ativos Biológicos reconhecido 

na Demonstração do Resultado da CENIBRA: 

 

 

Fonte: Estado de Minas (2012) 

Figura 3: Parte da Demonstração do Resultado Exercício 2011 da CENIBRA 

 

4.7 Mensuração dos Ativos Biológicos na CENIBRA 

 

O ativo biológico é mensurado utilizando o custo de formação das florestas, somando 

os ajustes para atingir o valor justo desse ativo.  
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A nota explicativa 16 apresentada no relatório das demonstrações contábeis de 2011, 

evidencia as premissas adotadas pela CENIBRA para reconhecer e mensurar os ativos 

biológicos a valor justo, com base no CPC 29 - Ativo Biológico e Produto Agrícola.  

Para mensurar o custo de formação das florestas, observou-se que a empresa mantém a 

custo histórico as florestas de eucalipto até o terceiro ano de plantio, em decorrência do 

entendimento da administração de que durante esse período, o custo histórico dos ativos 

biológicos se aproxima de seu valor justo. A partir desse período as florestas são valorizadas 

por seu valor justo, o qual reflete o preço do ativo negociado entre partes independentes, 

menos os custos necessários para colocação do produto em condições de venda ou consumo. 

Os preços dos ativos biológicos são obtidos através de contratos próprios de compra de 

madeira de terceiros (fomentados), ou seja, partes independentes entre si. 

A metodologia utilizada na mensuração do valor justo dos ativos biológicos 

corresponde à projeção dos fluxos de caixa futuros utilizando-se uma taxa de desconto para 

trazer esses fluxos de caixa a valor presente (desconto), considerando a vida útil do bem, ciclo 

de produtividade projetado das florestas, levando-se em consideração as variações de preço e 

crescimento dos ativos biológicos. Essa técnica, também conhecida como valor presente, 

conforme observado em outros relatórios contábeis é utilizada em várias empresas do ramo 

agroflorestal, como por exemplo, a Klabin e a Fíbria. 

A empresa estima a taxa de desconto considerando o valor temporal do dinheiro para 

os períodos até ao fim da vida útil do ativo. O modelo de taxa adotado para calcular a taxa de 

desconto foi o Custo Médio Ponderado de Capitais (Weighted Average Cost of Capital 

(WACC)) da Companhia, o qual é revisado periodicamente pela Administração. 

“As justificativas para o uso de valor presente para a mensuração dos ativos biológicos 

com base nos frutos ou produtos têm relação com o conceito de valor do dinheiro no tempo, 

cuja base se encontra no conceito de troca entre bens no momento presente, por bens no 

futuro” (RECH, 2011, p. 56). 

A Companhia definiu por efetuar a reavaliação do valor justo de seus ativos biológicos 

anualmente, sob o entendimento de que este intervalo é suficiente para que não haja 

defasagem de valores no valor justo dos ativos biológicos registrado em suas demonstrações 

financeiras. 

 

4.8 Evidenciação dos Ativos Biológicos na CENIBRA 

 

Analisando a evidenciação do ativo biológico na empresa, com a norma do CPC 29, de 

acordo com Rech e Oliveira (2011) é importante tecer que algumas recomendações da norma 

não possuem a característica de obrigatoriedade de atender, cujo termo utilizado nestes caso é 

„encorajadas‟.  

Ao utilizar o verbo encorajar a norma faculta a empresa a seguir as suas orientações, o 

que não pode ser interpretado como „dever‟. 

A primeira nota explicativa sobre o assunto no relatório financeiro da CENIBRA 

conceitua o ativo biológico e evidencia a que se refere. 

Observa-se claramente no relatório da empresa que a CENIBRA evidencia os ativos 

biológicos em linha separada no balanço e apresenta em suas notas explicativas informações 

complementares para esse ativo, o que proporciona melhor entendimento da metodologia 

utilizada na mensuração e detalhamento dos mesmos.  

Em relação à separação dos ativos, verifica-se que a empresa não evidencia essas 

informações separadas em classes por rendimento esperado, por idade ou espécie, o que 

dificulta o conhecimento mais detalhado das florestas. Quando é analisada a variação do valor 

justo de um exercício para outro, percebe-se que a empresa separa as variações pelos fatores: 
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preço e expectativa de crescimento, não detalhando o impacto de cada fator na mensuração do 

valor justo dos ativos biológicos. 

A norma permite que os ativos biológicos que não possam ser mensurados 

confiavelmente sejam avaliados com base no custo histórico, porém, essa informação deve ser 

incluída nas notas explicativas. Observa-se que a empresa deixa bem claro na nota explicativa 

16 que ela utiliza o método do custo histórico até o terceiro ano de formação das florestas, 

após esse período mensura suas florestas pelo valor justo utilizando o método de projeção dos 

fluxos de caixa futuros de acordo com o ciclo de produtividade projetada das florestas. A 

CENIBRA informa que o modelo adotado para calcular a taxa foi o Custo Médio Ponderado 

de Capitais (WACC), porém as notas explicativas não detalham as premissas adotadas para 

obter esse fluxo e para estabelecer essa taxa. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Diante do cenário de convergência as normas internacionais de contabilidade (IFRS) 

no mundo, o Brasil criou o Comitê de Pronunciamentos Contábeis para estudar as normas 

adotadas no país e harmonizá-las ao padrão internacional, visando o estabelecimento de 

pronunciamentos que objetivam uniformizar os registros e as informações divulgadas. 

Em se tratando dos ativos biológicos, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis emitiu 

o pronunciamento técnico CPC 29 – Ativo Biológico e Produto Agrícola, com o objetivo de 

estabelecer o tratamento contábil e as respectivas divulgações, relacionados aos ativos 

biológicos e produtos agrícolas. A utilização deste CPC pelas empresas de capital aberto 

tornou-se obrigatória para os exercícios encerrados a partir de dezembro de 2010 e para 

demonstrações financeiras de 2009 a serem divulgadas para fins de comparação em conjunto 

com as demonstrações de 2010. 

Com base na revisão bibliográfica efetuada, foram analisadas através de artigos, 

documentos acadêmicos, normas, internet e outros, as principais formas de reconhecimento, 

mensuração e evidenciação dos ativos biológicos e posteriormente foi efetuado um estudo na 

empresa CENIBRA para verificar a aplicação prática.  

Através da análise das demonstrações contábeis publicadas pela empresa observou-se 

que a mesma iniciou a adoção do CPC 29, conforme determinação da CVM, em 2010 e 

reapresentou 2009 para fins de comparação.  

Com base nas informações analisadas foi verificado como são tratados contabilmente 

os ativos biológicos na empresa, para isso foi feito um levantamento para identificar como são 

reconhecidos, mensurados e evidenciados os ativos biológicos da CENIBRA.  

Os ativos biológicos na CENIBRA correspondem às florestas de eucalipto que 

produzem o produto agrícola „madeira‟. O ativo biológico é mensurado como tal, até o 

momento em que a floresta esteja completamente formada e pronta para a sua colheita.  

Quando se inicia a extração da floresta, descaracteriza o bem como ativo biológico, 

pois a partir desse processo a planta não é mais caracterizada como viva, e passa a ser 

reconhecido o produto agrícola „madeira‟. Nesse processo, as florestas cortadas não são mais 

contabilizadas no Ativo Não Circulante na conta Ativos Biológicos, passando a ser 

contabilizada no Ativo Circulante na conta de Estoque de Madeira. A madeira é a principal 

matéria prima utilizada no processo fabril para produção da celulose. 

Analisando o reconhecimento dos ativos biológicos observou-se que o mesmo é 

reconhecido no Balanço Patrimonial em linha específica no grupo do Ativo Não Circulante, 

na conta Ativos Biológicos. Na Demonstração do Resultado é apresentada a conta Variação 

do Valor Justo dos Ativos Biológicos, onde é demonstrado o diferencial do valor justo sobre o 

custo de formação entre o início e o final do exercício.  
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Os dados observados demonstram que a empresa está mensurando os ativos biológicos 

a valor justo conforme determina o CPC 29. Para mensurar o ativo biológico a valor justo a 

empresa utiliza o método do valor presente dos fluxos de caixa líquidos esperados para 

determinar esse valor com mais precisão. O modelo de taxa adotado para calcular a taxa de 

desconto foi o WACC, porém as notas explicativas não detalham as premissas adotadas para 

obter esse fluxo e para estabelecer essa taxa. 

Observa que a empresa evidencia algumas informações do ativo biológico 

apresentando-os em linhas separadas nas demonstrações e informações complementares em 

notas explicativas, como a forma de mensuração dos mesmos. Observa-se também que a 

empresa não divulga algumas informações complementares, como por exemplo, florestas por 

tipo de espécie e por idade, o que dificulta o conhecimento mais detalhado de suas florestas 

aos usuários externos.  

O CPC 29 ao sugerir informações para serem evidenciadas, não utiliza a palavra 

„dever‟, mas ao se gerar a informação contábil é necessário apresentar a melhor forma de 

evidenciação do estado patrimonial da empresa, para evidenciar uma visão bem mais 

condizente com a realidade da empresa e possibilitar a utilização dessas informações para se 

efetuar projeções da Companhia. 
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